MESTO

NEMŠOVÁ

Mestský úrad Nemšová, Ul. Janka Palu 2/3, 914 41 N e m š o v á
Číslo: OV/508/15/DL-002

Tel. kontakt: 032/6509647

V Nemšovej, 19.05.2015

Verejná vyhláška
OZNÁMENIE
o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho konania.

Stavebník Ján Bračík, Ul. Gorkého č. 3, 914 41 Nemšová požiadal dňa 13.05.2015
Mesto Nemšová o vydanie stavebného povolenia na stavbu:

,, PRÍSTUPOVÁ CESTA K REKREAČNEJ CHATE NA PARC. č. 2108/2“.
Stavba sa bude realizovať v obci Nemšová, k. ú. Ľuborča na pozemkoch registra C KN
parc. č.: 2108/2, 2229/2 a bude umiestnená podľa územného rozhodnutia vydaného mestom
Nemšová pod číslom OV/187/15/DL-002 zo dňa 23.02.2015. Stavba bude pozostávať z (zo):
1. Komunikácia: prístupová cesta je riešená ako obojsmerná jednopruhová o celkovej
šírke 3,0 m zo zámkovej dlažby. Napojenie s účelovou komunikáciou smer Antonstal
bude ležatým cestným obrubníkom. Odvodnenie je riešené priečnym a pozdĺžnym
sklonom do zelenej plochy s následným vsakovaním.

2. Spevnené plochy: Plochy budú ohraničené betónovými obrubníkmi parkovými
a povrchová úprava bude zámková dlažba. Na spevnenej ploche sú riešené dve
parkovacie miesta pre osobný automobil. Odvodnenie je riešené priečnym
a pozdĺžnym sklonom do zelenej plochy s následným vsakovaním.
Technické parametre:
Zastavaná plocha: 136,60 m².

Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie. Mesto Nemšová, ako vecne a miestne
príslušný špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie podľa § 120 zák. č.
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov
(ďalej len „stavebný zákon“) v nadväznosti na § 3a, § 16 a § 22 ods.2 zák. č.: 135/1961 Zb.
v znení neskorších predpisov (cestný zákon), § 2 zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode
niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky
oznamuje
začatie stavebného konania v súlade s ustanovením § 61 odst. 1 stavebného zákona známym
účastníkom konania a dotknutým orgánom a súčasne podľa § 61 odst. 2 u p ú š ť a od
ústneho konania.

2.

strana z 3 strán oznámenia Mestom Nemšová zo dňa 19.05.2015 pod číslom OV/508/15/DL-002

Do podkladov žiadosti možno nahliadnuť na Mestskom úrade v Nemšovej, odd. výstavby
Ul. SNP č. 4 (počas úradných hodín v stránkové dni: pondelok, streda, piatok), alebo
u stavebníka Jána Bračíka, Ul. Gorkého č. 3, 914 41 Nemšová.
Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť do 7 dní od doručenia
oznámenia, inak na ne nebude prihliadnuté. V rovnakej lehote podľa § 61 ods. 5 stav. zákona
oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány. Ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej
lehote (ktorú na jeho žiadosť stavebný úrad predĺži) neoznámi svoje stanovisko
k povoľovanej stavbe, predpokladá sa, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov
súhlasí.
Toto oznámenie musí byť vyvesené na úradnej tabuli Mesta Nemšová po dobu 15 dní od
nasledujúceho dňa po vyvesení.

Ing. František B a g i n
primátor mesta

VYVESENÉ DŇA:
ZVESENÉ DŇA:
POTVRDENÉ DŇA:
Pripomienky: boli – neboli

––––––––––––––––––––––––
Mestský úrad v Nemšovej
podpis, pečiatka
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Doručí sa:
Žiadateľ:
1. Ján Bračík, Ul. Gorkého č. 3, 914 41 Nemšová
Známi účastníci konania:
2. Antónia Patková, Ul. Závadská č. 788/59, 914 41 Nemšová
3. Michal Hudek – vlastník pozemku registra C KN parc. č. 2107 v k. ú. Ľuborča –
verejná vyhláška
4. Slovenský pozemkový fond, Ul. Búdkova č. 36, 817 15 Bratislava
5. Mesto Nemšová, Ul. Janka Palu č. 2/3, 914 41 Nemšová – odd. finančné Ing. Savková
6. Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Radničné námestie č. 8, 969 55 Banská
Štiavnica
7. Ing. Ján Malast – PIA stamat, Ul. Olbrachtova č. 20, 911 01 Trenčín
8. Ing. Jozef Kazík, Ul. Trenčianska č. 228/4, 018 61 Beluša
Dotknuté orgány:
9. Západoslovenská distribučná a. s., Ul. Čulenova č. 6, 816 47 Bratislava
10. Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára – Váh s.r.o., Ul. Janka Palu 2/3, 914 41
Nemšová
11. Slovak Telekom a.s., Ul. Bajkalská č. 23, 817 62 Bratislava 15
12. SPP – distribúcia a.s., Mlynské nivy č. 44/b, 825 19 Bratislava 26
13. Okresný úrad Trenčín, pozemkový a lesný odbor, nám. Sv. Anny č. 7, 911 01 Trenčín
14. Okresné riaditeľstvo PZ SR ODI, Ul. Kvetná č. 7, 911 42 Trenčín
15. LESY SR, š. p., OZ Trenčín, Ul. Hodžova č. 38, 911 52 Trenčín

