
Obec Radzovce 
Obecný úrad v Radzovciach 

 B 985 58 Radzovce 506  
Číslo: 129/2020________________________________________________ Radzovce 10.07.2020
vybavuje: Ing. Lucia Olšiaková (047/4382501, mobil 0915 264 235)

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Oznámenie
o začatí územného konania a upustenie od ústneho pojednávania formou verejnej vyhlášky 

podľa § 36 ods. (4) zákona č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov

Navrhovateľ: Mesto Fiľakovo
so sídlom: Radničná 25,986 01 Fiľakovo

podal dňa 06.07.2020 v zastúpení primátorom mesta Mgr. Attilom Agócsom, PhD., na tunajšom 
stavebnom úrade návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby:

v
„IBV pod Červenou skalou - Rozšírenie verejného vodovodu“

na pozemkoch pare, č.: líniová stavba (KN-C 3807, 3375/34,3375/33,3375/1,3806/3), katastrálne 
územie: Fiľakovo. Uvedeným dňom bolo územné konanie začaté. Konanie bolo oznámené aj 
formou verejnej vyhlášky. Konanie bolo oznámené aj formou verejnej vyhlášky.

Stavba IBV je navrhovaná vo Fiľakove v lokalite pod Červenou skalou, prístupná z Ul. B. 
S. Timravy a Ul. Odborárska. Pre predmetnú lokalitu sa navrhuje rozšírenie verejného vodovodu, 
ktorý bude napojený na existujúci verejný vodovod v Ul. B. S. Timravy DN 100 LT. Navrhovaný 
vodovod PE100RC dl 10 pozostáva z dvoch vrstiev, kde „vetva VI“ je dĺžky 135,50 m a „vetva 
V2“ je dĺžky 145,0 m. Celková dĺžka je 280,50 m. Zokruhovanie bude prepojením na verejný 
vodovod DN 100 Pe vUl. Odborárska. Pokrytie potreby požiarnej vody bude z navrhovaných 
nadzemných požiarnych hydrantov (NH) osadených v zelenom páse budúcej miestnej komunikácie 
na verejnom priestranstve. Jeden podzemný hydrant (PH) bude slúžiť pre prevádzkové účely ako 
kalník. Pripojenie existujúcich RD ako aj budúcich stavebných pozemkov bude riešené 
individuálne až po skolaudovaní predmetného vodovodu.

Obec Radzovce zastúpená starostom obce Ing. Péterom Gyôrgyom, ako príslušný stavebný 
úrad podľa § 119 ods. 3 [na základe určenia Krajského stavebného úradu v Banskej Bystrici zo dňa 
10.05.2005 č. KSUBB-2005-637/1200-2:OŠSS] a § 117 zákona č. 50/1976 Zb. (ďalej len stavebný 
zákon) v znení neskorších predpisov, v súlade s ustanoveniami § 36 ods. (4) stavebného zákona 
oznamuje začatie územného konania účastníkom konania a pretože sú stavebnému úradu dobre 
známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej 
stavby, upúšťa v zmysle § 36 ods. (2) stavebného zákona od ústneho pojednávania. Účastníci 
konania môžu uplatniť svoje námietky najneskôr do termínu: 10.08.2020, inak k nim 
nebude prihliadnuté.



Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť v úradné dni (pondelok a stredu: od 7.30 do 
11:30 hod. a od 12:30 do 16.00 hod. a piatok 7.30 - 11.30 hod.) v budove Mestského úradu vo 
Fiľakove v kancelárii Spoločného obecného úradu so sídlom vo Fiľakove - oddelení stavebného 
poriadku, číslo dverí 10 na prízemí a pri ústnom pojednávaní.

Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá v konaní zastupovať, musí jeho zástupca 
predložiť písomnú plnú moc s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa nechá 
zastupovať.

Ing. Péter Gyôrgy 
starosta obce

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 36 ods. (4) stavebného zákona 
v spojení s § 26 ods. (2) správneho zákona a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej 
tabuli Mesta Fiľakovo. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia oznámenia.

Mesto Fiľakovo potvrdzuje vyvesenie tohto oznámenia.

Vyvesené dňa:.................................  Zvesené dňa:...........................................
Počas vyvesenia oznámenia boli - neboli podané námietky a pripomienky

Pečiatka a podpis:

Príloha: - lx situácia

Doručí sa:
- Mesto Fiľakovo, Radničná 25, 986 01 Fiľakovo - 2x
-lx ostáva v spise


