Obec Trenčianska Teplá
M. R. Štefánika 376/30, 914 01 Trenčianska Teplá
e-mail: obecnyurad@trencianskatepla, tel.: 032/6591 311

Č.: SU – 7740/681/2018 ER
Vybavuje : Ing. Eva Remšíková

V Trenčianskej Teplej dňa 19.07.2018

OZNÁMENIE
o začatí územného konania podľa § 36 zákona č. 50/1976 zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku v znení neskorších predpisov a o upustení od ústneho pojednávania
Stavebník:
v zastúpení:

Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín,
IČO: 36 126 624
emPulse, s. r. o., Revolučná 10, 010 01 Žilina, IČO: 44 763 247

(ďalej len "navrhovateľ“) podal dňa 11.07.2018 návrh na vydanie územného rozhodnutia na líniovú
stavbu:
„Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK“,
časť 3: úsek Trenčín – Dubnica nad Váhom, priemyselný park
Stavebné objekty:
SO 01.18 – Cyklotrasa vedená po novej konštrukcii (čiastočný prísyp)
SO 01.19 – Cyklotrasa vedená po moste ponad potok Teplička
SO 01.20 – Cyklotrasa
SO 01.21 – Cyklotrasa vedená po novej trase
SO 01.22 – Cyklotrasa vedená po existujúcej asfaltovej komunikácii
SO 02.18 – Drobná architektúra
SO 02.20 – Drobná architektúra
SO 03.21 – Cyklistické odpočívadlo
(ďalej len “cyklotrasa“), ktorá bude umiestnená v staničení od km 8,103 do km 12,370 na pozemkoch:
-

v k. ú. Dobrá - KN-C parcela č. 1978, 1979, 1278, 535;

-

v k. ú. Trenčianska Teplá - KN-E parcela č. 5578, 5581, 6344, 5584/1, 6339.

Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.
Obec Trenčianska Teplá, ako stavebný úrad I. stupňa príslušný podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný
zákon") v spojení s ustanovením § 5 písm. a) bod 1 zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre
územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o
územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov podľa § 36 ods. 1
stavebného zákona
oznamuje

začatie územného konania dotknutým orgánom a známym účastníkom konania.
Nakoľko pre územie je spracovaná územnoplánovacia dokumentácia, na základe ktorej možno posúdiť
návrh na územné rozhodnutie, stavebný úrad upúšťa v zmysle § 36 ods. 2 stavebného zákona od
ústneho pojednávania.
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Popis stavby:
Cyklotrasa je vedená po ľavej strane vodného toku. Z k. ú. Opatová je vedená cyklotrasa do k. ú.
Dobrá (ZÚ=staničenie 8,103) v súbehu s jestvujúcou spevnenou (asfaltovou) cestou s čiastočným
prísypom do prietočného profilu potoka Teplička, ďalej po konštrukcii mosta ponad potok Teplička po
existujúcej asfaltovej komunikácii, ďalej vedie v súbehu s nespevnenou cestou plynule do k. ú.
Trenčianska Teplá (staničenie 9,615) a ďalej vedie topoľovou alejou. V staničení 10,800 bude
umiestnené cyklistické odpočívadlo z drevenej konštrukcie, ako sedenie so stolom prekryté drevenou
sedlovou strieškou na stĺpikoch ukotvených v zemi, s informačnou tabuľou, mapou, cyklistickými
stojanmi a smetným košom. Cyklotrasa je ďalej vedená topoľovou alejou až po staničenie 11,700,
odkiaľ vedie po jestvujúcej spevnenej (asfaltovej) komunikácii plynule do k. ú. Nemšová
(KÚ=staničenie 12,370). Pre zvýšenie komfortu cyklistov budú po cele trase navrhovanej cyklotrasy
osadené prvky mobiliáru (lavičky – oceľovo-drevené kotvené do betónových základov, drevené
smetné koše, drevené informačné tabule kotvené do betónových pätiek so strieškou, apod.).
Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky k návrhu uplatniť do
7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia,
inak sa na ne nebude prihliadať. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány.
Účastníci konania môžu nahliadnuť do podkladov rozhodnutia na Obecnom úrade v Trenčianskej
Teplej v čase úradných hodín. Účastníci konania sa môžu pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k jeho
podkladom, prípadne navrhnúť ich doplnenie.
Ak si niektorý z účastníkov konania zvolí svojho zástupcu, tento musí predložiť písomnú plnú moc
toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.

Ing. Milan B e r e c
starosta obce

Príloha: Situácia umiestnenia cyklotrasy

Doručí sa:
Účastníci konania:
1. Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín,
v zastúpení: emPulse, s. r. o., Revolučná 10, 010 01 Žilina
2. SR-SVP, š. p., OZ, Nábrežie I. Krasku 3/834, 921 80 Piešťany – vlastník p.č. 1978,535 k. ú. Dobrá
3. Obec Trenčianska Teplá, ako vlastník pozemku p. č. 1278, 1979 k. ú. Dobrá
4. SR-SPF, Búdkova 36, 817 15 Bratislava – vlastník p. č. 6344, 6339 + neznámi vlastníci
5. Účastníkom konania podľa § 36 ods. 4 stavebného zákona – líniová stavba – verejnou vyhláškou
Dotknuté orgány štátnej správy a vlastníci IS :
1. Vodohospodárska výstavba , š. p., Karloveská 2, P. O. BOX 45, 842 04 Bratislava
2. Krajský pamiatkový úrad Trenčín, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
3. OR PZ v TN, ODI v Trenčíne, Kvetná 7, 911 42 Trenčín
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4. OÚ TN, pozemkový a lesný odbor, Nám. Sv. Anny 7, 911 01 Trenčín
5. OÚ TN, ŽP, odpadové hospodárstvo, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín
6. OÚ TN, ŽP, ŠVS, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín
7. OÚ TN, ŽP, ochrany prírody a krajiny, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín
8. ZSD, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
9. TVK a.s., Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín
10. Energotel, a. s., Miletičova 7, 821 08 Bratislava
11. Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
12. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Nemocničná 4, 911 01 Trenčín
13. OR HaZZ, Jesenského 36, 911 01 Trenčín

Účastníkom konania podľa § 36 ods. 4 stavebného zákona – líniová stavba – verejnou vyhláškou:
Toto oznámenie musí byť vyvesené na úradnej tabuli obce na dobu 15 dní ( úradná tabuľa Trenčianska Teplá,
úradná tabuľa m. č. Dobrá, webová stránka ). Posledný deň vyvesenia je dňom doručenia oznámenia.
Vyvesené dňa : .......................................

Zvesené dňa :..............................................

Pripomienky boli – neboli: ...................................................................................................................
Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia.

