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Mesto Kežmarok
Stavebný úrad

Hlavné námestie l. 060 0l KeŽrnaľok

č. j. SU 6l'72-0112020-TVÍj V KeŽmarku dňa 23.l 1.2020

VEC : Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest, Kasáľenské námestie 4,
040 01 Košice, územné ľozhodnutie č. j. sÚ lzzr- 004t2015 _ Mj zo dňa 12.11.2015 o
umiestnení stavby :,, |167 POPRAD _ rnŽulnoK, II. ETAPA",líniová stavba , kat.
územie Vel'ká Lomnica, Huncovce, Kežmaľok - oznámenie o začatí konania o predlžení
platnosti územného ľozhodnutia - VEREJNÁ wrĺlÁŠxĺ.

Mesto KeŽmarok, stavebný úľad pľíslušný podl'a $ l19 ods. l a $ l17 zákona č' 5011976
Zb o llzemnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon ) v znení noviel a doplnkov 

'vydalodňa l2.l l.2Ol5 pod č. j. SU377l-0o4l2ol5 - Mj územné rozhodnutie o umiestnenístavby
:,, I/67 POPRAD _ KEŽMAROK, II. ETAPA" , na parcelách _ líniová stavba . v kat. iyemí
Vel'ká Lomnica, Huncovce a KeŽmaľok. Rozhodnutie nadobudlo pľávoplatnosť dŕ, 22.12'2015
a,jehoplatnost'bola tľi roky.Dňa07.02.2019 vydalo Mesto Kežmarok,stavebný úľad, pod č..j.
SU569l-02/20l8 -Mj rozhodnutie,ktorynl predlžilo platnost'vydaného územného ľozhodnutia č.
j. sU37'7l-00412015 -Mj vtermíne ao l112020.

Slovenská správa ciest, Investičná qýstavba a správa ciest. Kasárenské námestie 4' 040 0l
Košice Žiadost'ou zo dňa 29.10.2020 požiadala Mesto KeŽmarok, stavebný úrad, o predíženie
platnosti rozhodnutia o umiestnenístavby ,,|167 Poprad Kežmaľok, II. etapa"zo dňa l2.ll.2015.
č. j. SU 371l-00412015 - Mj do lll2023.

Dôvodom posunu začatia vypľacovania a dodania ďalšieho stupňa projektovej dokumentácie
sú úsporné opatrenia vlády SR. ktoré sa dotkliaj oľganizácie SSC IVSC Košice.

Zároveň SSC IVSC Košice oználnila stavebnému úradu, že Ministersfvo dopľavy, rnýstavby
aľegionálneho rozvoja SR vydalo dŕ, 23.07.2015 rozlrodnutie č. l5568l20l5lc2l2 _
SCDPK/42663 o usporiadaní cestnej siete SR, ktorým rozhodlo o prečíslovaní vybraných ciest I.

triedy na území SR s platnosťou od 0l.08.2015 a úsek cesty I' triedy č.6'7 ( Popľad - št. hr.
SR/PL Tatranská Javorina - Lysá Pol'ana ) je prečíslovaný na úsek cesty I. triedy č. 66 .

V súlade s $ 40 ods. 3 stavebného zákona čas platnosti územného ľozhodnutia môže stavebný
úľad pľedlžit' na Žiadost' navľhovatel'a, ak ju podal pred uplynutím lehoty.

Mesto KeŽntaľok, stavebný úľad príslušný podl'a $ l 19 ods. l a $ l17 zákona č. 5011976
Zb. ouzemnom plánovaníastavebnom poriadku( stavebný zákon) vznení neskorších pľedpisov
vsúlade s $40ods.3 stavebného zákonaavsúlade s$18 a $26zák. č'7111967Zb.
o správnotn konaní ( správny poriadok)

oznamuje zač,atie konania o pľedlžení platnosti územného ľozhodnutia


