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OU-KE-OCDPK-2022/034298-004 Ing. Dana Horňáková/358

•
Košice
26. 09. 2022

Vec
Upovedomenie verejnou vyhláškou účastníkov konania o predĺžení lehoty pre rozhodnutie nad 60 dní podľa § 49
ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov
Okresný úrad Košice, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií (ďalej len „správny orgán“) Vám oznamuje,
že v súlade s ustanovením § 49 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov
požiadal, dňa 19.09.2022, nadriadený orgán: Okresný úrad Košice, odbor opravných prostriedkov (ďalej len
„okresný úrad) o predĺženie lehoty vo veci odvolania podaného elektronicky dňa 28.06.2022 a dopĺňané listom zo
dňa 29.06.2022 a 01.07.2022, proti rozhodnutiu Mesta Košice (ďalej len „cestný správny orgán, správny orgán“),
číslo MK/A/2022/03054-50 zo dňa 01.06.2022, ktorým zamietli návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na
stavbu: „Prístupová cesta k rodinným domom Na Kope, Myslava“, a zamietlo žiadosť o zmenu predmetnej stavby
pred jej dokončením.
Z uvedených dôvodov, z časového hľadiska nie je možné vo veci rozhodnúť v lehote 60 dní.
Na základe posúdenia predmetnej žiadosti o predĺženie lehoty na vydanie rozhodnutia a v súlade s ust. § 49 ods. 2
správneho poriadku Okresný úrad Košice, odbor opravných prostriedkov, listom č. OU-KE-OOP2-2022/040514 zo
dňa 19.09.2022, doručeným správnemu orgánu dňa 20.09.2022, správnemu orgánu oznámil, že súhlasí s predĺžením
lehoty na rozhodnutie v predmetnej veci do 31.10.2022.
Podľa § 26 ods. 2 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov
doručenie verejnou vyhláškou sa vykoná tak, že sa písomnosť vyvesí po dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho
orgánu a na úradnej tabuli správneho orgánu na mieste, ktorého sa konanie týka. Posledný deň tejto lehoty je dňom
doručenia.
Vlastníci týchto pozemkov, na ktorých je stavba umiestnená: pozemky evidované v registri „C“ KN s parcelnými
číslami 53711, 537/10,537/13, 539/5, 538/3, 539/4, 1760/11, 1760/4, 1733/60, 539/3 a 538/4 v katastrálnom území
Myslava.
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Ing. Diana Hüblerová
vedúca odboru
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Rozdeľovník k číslu OU-KE-OCDPK-2022/034298-004
Štefan Varga, Radlinského 541/1, 040 17 Košice 17
Martin Šimko, Na kope 274/77, 040 16 Košice 16
Ing. Peter Jacko, Zádielska 1349/16, 040 01 Košice 1
Katarína Jacková, Zádielska 1349/16, 040 01 Košice 1
Karol Cirner, Lesná 1620/11, 040 01 Košice 1
Marta Liščinská, Čordákova 1233/3, 040 23 Košice 23
Útvar dopravného inžinierstva Košice, s.r.o. v skratke: ÚDI Košice, s.r.o., Ing. Jiří Starý, Sady nad Torysou 39, 044
41 Sady nad Torysou
Emil Rusko, Záhradná 1627/18, 040 01 Košice 1
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