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

Stavebník ROPSPOL, a. s., Trenčianska 18, 915 01 Nové Mesto nad Váhom požiadal dňa
02.09.2020 Mesto Nemšová o vydanie stavebného povolenia na líniovú dočasnú stavbu:

,,PRÍPOJKA ELEKTRO NN Nemšová, k. ú. Nemšová, Ľuborča“.
Líniová dočasná stavba sa bude realizovať v obci Nemšová, k. ú. Nemšová na pozemkoch
registra C KN parc. č.: 3825/15, 3825/36, 3825/37 a v k. ú. Ľuborča na pozemku registra
C KN parc. č. 650/50 a bude pozostávať z (zo):
1. Prípojka NN:
Prípojka NN je navrhnutá káblom NAYY-J 4×50 mm² z existujúcej skrine č. 40-68, využije
sa pôvodný vývod po odpojení poškodeného kábla.Na strane odberu sa kábel ukončí
na svorkách hlavného ističa v existujúcom elektromerovom rozvádzači RE, ktorý je osadený
na hranici parcely, prístupný z verejného priestranstva. Deliacim miestom medzi distribučným
rozvodom a prípojkou budú káblové oká odchádzajúceho kábla zo skrine č. 40-86. Prípojka
je navrhnutá a bude realizovaná podľa PNE 33 2000-1 a STN 333320. Trasa kábla je vedená
verejným priestranstvom, v časti trasy v súbehu s existujúcim prívodom do mestskej pálenice.
Kábel bude uložený vo výkope v zemi v pieskovom lôžku so zákrytom krycími doskami KPL
pod spevnenými plochami v korungovanejchráničke FXKVR110 v betónovom lôžku. Kábel
v celej dĺžke trasy v zemi označiť výstražnou fóliou. Križovanie s miestnou komunikáciou
realizovať riadeným pretlakom DN150 s výkopom štartovacej a cieľovej jamy v dĺžke cca
8 m. Dĺžka trasy prípojky cca 86 m, dĺžka kábla 94 m. Istenie v skrini č. 40-86 poistkami
3×PN00/50A, v rozvádzači RE hlavným ističom s menovitým prúdom In=25A. Potrubné
a káblové vedenia, zasahujúce do výkopov, je nutné mechanicky zaistiť a vhodným spôsobom
chrániť pred mechanickým poškodením. Výkopy zaistiť oplotením, v odôvodnených
prípadoch prekrytím.
Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie. Mesto Nemšová ako vecne a miestne
príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon) a čl. I. § 5
písm. a) bod 1 zák. 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 v spojení s § 27 ods. 1
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
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oznamuje
začatie stavebného konania v súlade s ustanovením § 61 odst. 1 stavebného zákona známym
účastníkom konania a dotknutým orgánom a súčasne u p ú š ť a v zmysle § 61 odst. 2
stavebného zákona od miestneho zisťovania a ústneho konania, nakoľko sú stavebnému úradu
dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie.
Účastníci konania si môžu v zmysle § 61 ods. 3 stavebného zákona svoje námietky
a pripomienky k žiadosti písomne uplatniť na Mestskom úrade v Nemšovej, stavebnom úrade,
Ul. SNP č. 4 a to najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia.
V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány, inak stavebný úrad nebude
na ne prihliadať. Do podkladov žiadosti môžu účastníci konania nahliadnuť na Mestskom
úrade v Nemšovej, stavebnom úrade, Ul. SNP č. 4 (počas úradných hodín v stránkové dni:
pondelok 08:00-11:00, streda 13:00-16:00, piatok 08:00-11:00), alebo u stavebníka
ROPSPOL, a. s., Trenčianska 18, 915 01 Nové Mesto nad Váhom.
Toto oznámenie musí byť vyvesené na úradnej tabuli Mesta Nemšová po dobu 15 dní od
nasledujúceho dňa po vyvesení.

Miloš Mojto
primátor mesta Nemšová

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

––––––––––––––––––––––––
Mestský úrad v Nemšovej
podpis, pečiatka

Doručí sa:
Žiadateľ:
1. ROPSPOL a. s., Trenčianska 18, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Ostatní účastníci konania:
2. Mesto Nemšová FO – Ing. J. Barbuščák, Janka Palu 2/3, 914 41 Nemšová
3. ANZAP, s. r. o., Podhorská 13, 914 41 Nemšová
4. SBUL, Školská 18B, 914 41 Nemšová – doručené VV
5. Jozef Vydrnák, Mierové námestie 55, 914 41 Nemšová
6. Jozef Sabo, Bernolákova 5, 914 41 Nemšová
7. Ing. Dominik Slušný, EL – Promont, Poľovnícka 40, 911 05 Trenčín
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Dotknuté orgány:
8. Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
9. Regionálna vodohospodárska spoločnosť Vlára – Váh, s. r.o., Ul. J. Palu č. 3, 914 41
Nemšová
10. SPP – distribúcia a.s., Ul. Mlynské nivy č. 44/b, 825 19 Bratislava 26
11. Slovak Telekom a.s., Ul. Bajkalská č. 28, 817 62 Bratislava
12. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, Ul. Nemocničná č. 4,
911 01 Trenčín
13. Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie - oddelenie štátnej správy
vôd, Ul. Hviezdoslavova č. 3, 911 01 Trenčín
14. Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie - oddelenie odpadového
hospodárstva, Ul. Hviezdoslavova č. 3, 911 01 Trenčín
15. Krajský pamiatkový úrad Trenčín, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
16. Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie - oddelenie ochrany
prírody, Ul. Hviezdoslavova č. 3, 911 01 Trenčín
17. Okresný úrad Trenčín, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,
Ul. Hviezdoslavova č. 3, 911 01 Trenčín
18. Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku MO SR, Kutuzovova č. 8, 832 47 Bratislava
19. Slovenský vodohospodársky podnik š. p., Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica
20. Orange Slovensko a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava

