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 – 6324/719/2017 MG
V Trenčianskej Teplej dňa 09.05.2017
Vybavuje : Ing. M. Gajdošíková
tel. č.: 032/6592709

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

Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s., Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín
(ďalej len "stavebník“) podal dňa 09.05.2017 návrh na vydanie územného rozhodnutia na stavbu:
SO 02 MK Dobrá LEONI, Okružná jednosmerná komunikácia, IBV 2
Stavebné objekty:
SO 02.2 Vodovod
SO 02.3 Kanalizácia
( ďalej len “ stavba “ ), ktorá má byť umiestnená na pozemkoch C registra KN parcela č. 517/1, 1970
a 1971 a E registra KN parcela č. 532/1 v k. ú. Dobrá, obec Trenčianska Teplá.
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 stavebného zákona podľa § 36
ods. 1 stavebného zákona a podľa § 36 ods. 4 stavebného zákona verejnou vyhláškou - líniová stavba,
súčasne na prerokovanie návrhu nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň:
25.05.2017 ( štvrtok ) o 11,00 hod.
so stretnutím účastníkov konania, dotknutých orgánov štátnej správy a vlastníkov IS na Obecnom
úrade v Trenčianskej Teplej, zasadacia miestnosť na prízemí budovy.
Do podkladov pre rozhodnutie možno nahliadnuť pred dňom ústneho pojednávania u navrhovateľa na
stavebnom úrade v Trenčianskej Teplej v čase úradných hodín a pri ústnom pojednávaní.
Účastníci konania a dotknuté orgány môžu uplatniť námietky najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak
sa na ne neprihliadne. Dotknuté orgány oznámia svoje stanoviská v rovnakej lehote, v ktorej môžu
uplatniť svoje pripomienky a námietky účastníci územného konania.
Ak niektorý z dotknutých orgánov štátnej správy potrebuje na riadne posúdenie návrhu dlhší čas,
stavebný úrad na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím primerane predĺži. Ak dotknutý orgán,
ktorý bol vyrozumený o začatí územného konania, neoznámi v určenej alebo predĺženej lehote svoje
stanovisko k navrhovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov
súhlasí.
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Ak sa nechá niektorý účastník konania zastupovať, musí jeho zástupca predložiť písomnú plnú moc
s podpisom toho účastníka, ktorý sa dal zastupovať.

Ing. Milan B e r e c
starosta obce

Príloha: Situácia osadenia stavby
Doručí sa:
Účastníci konania:
1. Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s., Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín
2. Obec Trenčianska Teplá, M. R. Štefánika 376/30, 914 01 Trenčianska Teplá – vlastník pozemkov
3. Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 821 08 Bratislava
4. Ostatní účastníci konania – líniová stavba – verejnou vyhláškou
Dotknuté orgány štátnej správy a vlastníci IS :
5. Okresný úrad, odbor CD a PK, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín
6. Správa ciest I. triedy, Brnianska 3, 911 05 Trenčín
7. Krajský pamiatkový úrad Trenčín, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
8. Okresný úrad, pozemkový a lesný odbor, Nám. Sv. Anny 7, 911 01 Trenčín
9. Okresný úrad, odbor starostlivosti o ŽP, ochrana prírody a krajiny, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín
10. Okresný úrad, odbor starostlivosti o ŽP, štátna vodná správa, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín
11. Okresný úrad, odbor starostlivosti o ŽP, odpadové hospodárstvo, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín
12. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
13. TVK a.s., Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín
14. SPP – distribúcia a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava
15. Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
16. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Nemocničná 4, 911 01 Trenčín
17. OR HaZZ, Jesenského 36, 911 01 Trenčín
Líniová stavba - veľký počet účastníkov konania ( vlastníci susedných pozemkov ) verejnou vyhláškou:
Toto oznámenie musí byť vyvesené na úradnej tabuli obce ( Trenčianska Teplá, Dobrá, web stránka ) na
dobu 15 dní
Vyvesené dňa : .......................................

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

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

