
OBEC BIDovCE,04445
číslo: 461/2020 Bi Bidovce. dňa 12. 1 l- 2020

Vere jná vyhláška

oznámenie

Dria 2l .09.2020 podal žiadatel' GEOTERM KOSICE, a.s,, Moldavská č. 12, Košice na
stavebný úrad Bidovce žiadosť o predlženie platnosti stavebného povolenia na stavbu ,, Využitie
geotermálnej energie v Košickej Kotline, Teplovod Olšovany - Košice - ( SO 21.03 - SO21.24 ),
- ( SO21 -SO 21.24, SO 20 - S0.20.14 ) - Spojovací teplovod Olšovany - Bidovce " líniová
stavba teplovodu ktorá spája geotennálne strediská Bidovce. Ďurkov, Olšovany s Teplárňou Košice
za účelom dodávky geotermálnej energie z miesta ťažby, do rozvodov tepla pre mesto Košice,
vedenú na pozemkoch v katastrálnom území Bidovce, Svinica. Ďurkov. Olšovany, Košická Polianka,
MC Juh, MC Krásna nad Homádom. MC Vyšné Opátske, Mesto Košice, na ktoru bolo vydané
stavebné povolenie pod č.k.: 350/2007-Bi zo dňa 30,7.2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa
7.9.200'7 a ktorého platnosť bola predÍžená rozhodnutim rozhodnutím č. 545l20l7-Bi zo dř,l-

6.12.2017 do 3 1.12.2020.

Uvedeným dňom bolo začaté konanie o predlžení platnosti stavebného povolenia.

Obec Bidovce v zmysle § 1l7 ods.1 zákona č,5011976 Zb. o územnom plánovaní a
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v súlade s § 69 ods.l stavebného
zákona oznamuj e začatie konania o predEení platnosti stavebného povo|enia a u p ú š t'a
v zmysle ustanovenia § 61 ods.2 stavebného zákona od miestneho šetrenia a ústneho po.iednávania.

Účastníci konania móžu svoje prípadné námietky a pripomienky uplatnit'na tunajšom urade
najneskór do 7 pracovných dní odo dňa obdržania tohto oznámenia, inak k nim nebude
prihliadnuté. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská aj. dotkntrté orgány. lnak v zmysle § 61

ods. 5. stavebného zákona stavebný úrad má zato, ž.e s pred|žením platnosti stavebného povolenia
z hl'adiska ním sledovaných záujmov súhlasia.

Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnut' a prípadné pisomné
uplatniť rra Spoločnom obectrom úracle v Bidovciach" v stránkové dni ponde

Ing. Pavol Azari
starosta obce

námietky a pripomienky
lok, streda.

/aI
.,(l/r,


