
M E S T O    N E M Š O V Á 
Mestský úrad Nemšová, Ul. Janka Palu 2/3, 914 41 N e m š o v á 

 
Číslo: OV/704/2017/1665/DL         Tel. kontakt: 032/6509647           V Nemšovej, 10.08.2017 
 

V e r e j n á    v y h l á š k a 
 

 
O Z N Á M E N I E 

o začatí územného konania 
 a nariadenie ústneho konania. 

 
     Navrhovateľ Ing. Radoslav Krchnávek, Ul. Sklárska č. 176/10, 914 41 Nemšová 
požiadal dňa 12.07.2017 Mesto Nemšová o vydanie  územného rozhodnutia  na stavbu: 
 

,,SO Prístup na pozemok (roľu) Nemšová“. 
 

     Stavba je navrhnutá v obci Nemšová, k. ú. Nemšová, na pozemkoch registra C KN parc. 
č.: 3281, 3288 a  bude pozostávať z (zo): 
 
       Z jestvujúcej MK Moravskej na pozemok ležiaci mimo  telesa jestvujúcej cesty, novo 
navrhovaným vjazdom šírky 4,5 m. Komunikácia je navrhnutá funkčnej triedy C3, základnej 
kategórie MOK 3,72/30, ako jednopruhová, obojsmerná so šírkou jazdného pruhu 2,75 m 
a spevnenými krajnicami šírky 0,5 m. Celková dĺžka 45,00 m. 
 
Priečne zloženie: 
- kryt z kameniva hrubého drveného veľkosti 32-63 mm          hr. 200 mm 
- štrkopiesok                                                                               hr. 200 mm 
           
            Technické parametre: 
            Zastavaná plocha:          168,75 m². 
        
     Uvedeným dňom bolo začaté územné  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 
 

o z n a m u j e 
 
začatie územného konania v súlade s ustanovením § 36 odst. 1 stavebného zákona známym 
účastníkom konania a dotknutým orgánom a súčasne  n a r i a ď u j e  ústne konanie spojené 
s miestnym zisťovaním, ktoré sa uskutoční 
 

dňa 12.09.2017  t.j. v utorok  o 09.00 hod. 
so stretnutím na  stavebnom úrade na  Ul. SNP č. 4. 
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     Do podkladov žiadosti možno nahliadnuť pred dňom ústneho konania na Mestskom úrade 
v Nemšovej, odd. výstavby Ul. SNP č. 4 (počas úradných hodín v stránkové dni: pondelok, 
streda, piatok), alebo u navrhovateľa Ing. Radoslava Krchnávka, Ul. Sklárska č. 176/10, 914 
41 Nemšová,  resp. pri ústnom konaní. 
     V rovnakej lehote podľa § 36 odst. 3  stavebného 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. 
     Ak sa nechá niektorý  účastník konania zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú moc 
s overením podpisu. 
       
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 
 
 
 
Ku konaniu je zo strany navrhovateľa potrebné doložiť: 
 
- vyjadrenie Okresného úradu Trenčín, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií, 
- vyjadrenie Okresného úradu Trenčín,  odboru starostlivosti o životné prostredie - oddelenia  
  odpadového hospodárstva, 
- vyjadrenia správcov sietí: Západoslovenskej distribučnej, a. s., Slovak Telekomu, a. s.,  
  SPP – distribúcia, a. s., RVS Vlára – Váh, s. r. o., 
- vyjadrenie Slovenskej správy ciest, Investičná výstavba a správa ciest  Žilina. 
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Doručí sa: 
Navrhovateľ: 
   1.   Ing. Radoslav Krchnávek, Ul. Sklárska č. 176/10, 914 41 Nemšová 
Známi účastníci konania: 
   2.   Spoločenstvo bývalých urbárnikov a lesomajiteľov Nemšová, pozemkové spoločenstvo,  
         Ul. Školská č. 18B, 914 41 Nemšová  
   3.   Vlastníci pozemku registra C KN parc. č. 3289 v k. ú. Nemšová – verejná vyhláška 
   4.   Slovenská správa ciest, Miletičova č. 19, 821 08 Bratislava 
Dotknuté orgány: 
   5.   Západoslovenská distribučná a. s., Ul. Čulenova č. 6, 816 47 Bratislava 
   6.   Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára – Váh s.r.o., Ul. Janka Palu 2/3,  914 41  
         Nemšová 
   7.   Slovak Telekom a.s., Ul. Bajkalská č. 23, 817 62 Bratislava 15 
   8.   SPP – distribúcia a.s., Mlynské nivy č. 44/b, 825 19  Bratislava 26 
   9.   Okresný úrad Trenčín,  odbor starostlivosti o životné prostredie - oddelenie štátnej  
         správy vôd, Ul. Hviezdoslavova č. 3, 911 01 Trenčín 
   10. Okresný úrad Trenčín,  odbor starostlivosti o životné prostredie – orgán ochrany  
         prírody a krajiny, Ul. Hviezdoslavova č. 3, 911 01 Trenčín 
   11. Okresný úrad Trenčín,  odbor starostlivosti o životné prostredie - oddelenie ochrany  
         ovzdušia, Ul. Hviezdoslavova č. 3, 911 01 Trenčín 
   12. Okresný úrad Trenčín,  odbor starostlivosti o životné prostredie - oddelenie odpadového  
         hospodárstva, Ul. Hviezdoslavova č. 3, 911 01 Trenčín 
   13. Okresný úrad Trenčín, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií 
   14. Okresné riaditeľstvo PZ SR ODI, Ul. Kvetná č. 7, 911 42 Trenčín 
   15. Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska č. 3, 911 05 Trenčín 
   16. Ministerstvo obrany SR, SAMaI, Kutuzovova č. 8, 832 47 Bratislava 
   17. Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest, Ul. M. Rázusa 104/A, 010 01  
         Žilina 
Na vedomie: 
   18. Ing. Patrik Meliš - PRODOS, Ul. Panenská č. 3111, 911 01 Trenčín 
    
 
 
 
 
 
 
 
 


