Obec Trenčianska Teplá
M. R. Štefánika 376/30, 914 01 Trenčianska Teplá
e-mail: obecnyurad@trencianskatepla, tel.: 032/6591 311, fax: 032/6591 241
Č.: SU – 6416/738/2017 MG
V Trenčianskej Teplej dňa 15.05.2017
Vybavuje : Ing. Miroslava Gajdošíková

Oznámenie
o začatí stavebného konania
podľa § 61 ods. 1 a 2 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov
Obec Trenčianska Teplá, M.R. Štefánika 376/30, 914 01 Trenčianska Teplá, IČO: 312045
(ďalej len "stavebník“ ) podala dňa 15.05.2017 žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia na zmenu
dokončenej stavby:
Most ponad potok Teplička, Trenčianska Teplá
Objekt: SO 01 Rekonštrukcia mosta ponad potok Teplička
( ďalej len “ stavba “ ) na pozemku C registra KN parcela č. 6485/1, 6563/1 a E registra KN parcela č. 6558/2
v k. ú. Trenčianska Teplá. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.
Na stavbu bolo vydané stavebné povolenie obcou Trenčianska Teplá ako príslušným špeciálnym
stavebným úradom pre miestne a účelové komunikácie pod č. SU – 3226/595/2015 MG zo dňa 09.06.2015,
právoplatné dňa 13.07.2015.
Stavebný objekt SO 02 Úprava úseku cesty II/516 bude riešený v rámci stavby „ Rekonštrukcia cesty II/516
Trenčianska Teplá – Dežerice “, objekt SO 101 ( k. ú. Trenčianska Teplá ), na ktorú bolo vydané Okresným
úradom Trenčín, odborom cestnej dopravy a pozemných komunikácií Oznámenie k ohláseniu stav. úprav na
ceste II. triedy pre investora Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín, pod
č. OU-TN-OCDPK-2017/001660-002/SKR zo dňa 01.02.2017.
Obec Trenčianska Teplá ako príslušný špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie podľa § 120
ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov ( ďalej
len stavebný zákon ) v spojení s čl. I. § 2 písm. a) bod 3 zákona č. 416//2001 Z. z. o prechode niektorých
pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov, podľa § 3
ods. 1 a § 16 zákona č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov ( cestný zákon ), podľa vyhl. č. 453/2000 Z.
z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a v súlade s ustanovením § 61 ods. 1
stavebného zákona

oznamuje
začatie stavebného konania účastníkom konania, vlastníkom susedných pozemkov verejnou vyhláškou
a dotknutým orgánom štátnej správy.
Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť pred dňom ústneho konania na Obecnom úrade
v Trenčianskej Teplej v čase úradných hodín.
Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr do 7 dní odo dňa doručenia
tohto oznámenia, na neskoršie podané námietky v zmysle § 61 ods. 3 stavebného zákona stavebný
úrad neprihliadne.

str. 2

V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány štátnej správy a organizácie, inak podľa
§ 61 ods. 6 stavebného zákona sa má za to, že ich stanovisko je kladné.
Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, jeho zástupca predloží písomnú plnú moc toho
účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.

Ing. Milan B e r e c
starosta obce

Doručí sa :
Účastníci konania:
1. Obec Trenčianska Teplá, vlastník pozemku, stavebník
2. Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava
3. Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava
4. Vlastníci susedných pozemkov ul. A. Hlinku, Revolučná – veľký počet účastníkov konania, verejnou
vyhláškou
5. PIA STAMAT s.r.o., Olbrachtova 20, 911 01 Trenčín
Na vedomie:
6. Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
7. Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska 3, 911 05 Trenčín
8. SVP š.p., Nábrežie I. Krasku č. 3/834, 921 80 Piešťany
9. Okresný úrad Trenčín, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín
10. TVK, a. s., Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín
11. Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
12. Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
13. SPP a. s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
14. Okresný úrad, odbor starostlivosti o ŽP, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín – OpaK, OH
15. ORPZ SR, ODI, Kvetná č. 7, 911 42 Trenčín
16. ŽSR, Oblastné riaditeľstvo Žilina, ul. 1. mája 34, 010 01 Žilina
17. ŽSR. Odbor expertízy, Klemensova 8, 813 61 Bratislava
18. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Sekcia železničnej dopravy a dráh, dráhový
stavebný úrad, Námestie Slobody č. 6, 810 05 Bratislava

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona – veľký počet účastníkov
konania a bude vyvesené na úradnej tabuli obce Trenčianska Teplá po dobu 15 dní odo dňa vyvesenia.
Vyvesené dňa :

16.05.2017

podpis, pečiatka:

Zvesené dňa :
Pripomienky boli, neboli:
Podpis, pečiatka:

