MESTO

NEMŠOVÁ

Mestský úrad Nemšová, Ul. Janka Palu 2/3, 914 41 Nemšová

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Číslo: OV/704/2017/2223/DL

Tel.: 032/6509647

V Nemšovej, 30.10.2017

Verejná vyhláška
R o z h o d n u t i e.
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“.

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 posúdil predložený návrh podľa § 35 až § 38 stavebného zákona,
zosúladil stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi a na základe výsledku ústneho konania
spojeného s miestnym zisťovaním zo dňa 12.09.2017 v y d á v a toto
rozhodnutie
o umiestnení stavby:
Stavba ,,SO Prístup na pozemok (roľu) Nemšová“ je situovaná v obci Nemšová, k. ú.
Nemšová, na pozemkoch registra C KN parc. č.: 3281, 3288, 2502/1 a pozostáva 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
- štrkopiesok
Technické parametre:
Zastavaná plocha:

168,75 m².

hr. 200 mm
hr. 200 mm
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1. Pre umiestnenie stavby sa určujú tieto podmienky:
Podmienky pre polohové umiestnenie stavby ,,SO Prístup na pozemok (roľu)
Nemšová“:
Stavba je osadená podľa situácie vypracovanej Ing. Patrikom Melišom, výkres č. 1, ktorá
je súčasťou projektovej dokumentácie. Stavba je umiestnená na pozemkoch registra C KN
parc. č. 3281, 3288, 2502/1 v k. ú. Nemšová.
Vzdialenosti stavby „SO Prístup na pozemok (roľu) Nemšová“ od hraníc susedných
pozemkov a stavieb registra C KN v obci Nemšová, k. ú. Nemšová, podľa situácie
osadenia stavby, ktorá je súčasťou PD budú:
Od pozemkov registra C KN parc. č.:3289, 3288
na hranici.
2. Toto rozhodnutie platí v zmysle § 40 stavebného zákona dva roky odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti. Nestratí však platnosť, ak v tejto lehote bude podaná žiadosť o vydanie
stavebného povolenia v zmysle stavebného zákona v znení neskorších predpisov.
3. Navrhovateľ všetky podmienky, za ktorých mu je povolené umiestnenie stavby je povinný
plniť a po doručení tohto rozhodnutia ich berie na vedomie s tým, že sa zaväzuje ich
splniť.
Z pohľadu:
Okresného riaditeľstva Policajného zboru SR, Okresný dopravný inšpektorát:
- podľa overenej projektovej dokumentácie a výkresov č. 1 až 3, vypracovaných Ing.
Patrikom Melišom,
- prehľadnosť a viditeľnosť križovatiek zabezpečiť odsunutím pevných prekážok od
komunikácií a parkovísk na vzdialenosť min. 0,50 m (neobmedzovať rozhľad oplotením,
stĺpmi verejného osvetlenia a pod.), zaistením a udržiavaním čo najväčších rozhľadových
polí (neobmedzovať rozhľad nevhodnou výsadbou drevín a pod.).
- dôsledne riešiť odvedenie povrchových vôd z komunikácií v napojení na jestvujúcu
komunikáciu.
Správy ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja:
- zriadením vjazdu nesmie dôjsť k narušeniu odvodňovacích pomerov cestného telesa.
- dažďové vody z pozemku stavebníka nesmú byť odvádzané na cestu.
- počas prác musí zostať aspoň jeden jazdný pruh o min. šírke 2,75 m prejazdný.
- pri vykonávaní prác je úsek cesty potrebné vyznačiť prenosným dopravným značením
v zmysle určenia Okresného úradu, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií
v Trenčíne
- počas prác nesmie byť uložený akýkoľvek materiál v korune cesty a nesmie byť
obmedzená premávka na ceste.
Slovenskej správy ciest, investičná výstavba a správa Žilina:
- SSC IVSC Žilina súhlasí s umiestnením stavby, s udelením výnimky z cestného
ochranného pásma štátnej cesty I/57 a s použitím prenosného DZ podľa schválenej
projektovej dokumentácie pri splnení nižšie uvedených podmienok.
- Vyhotovenie a osadenie prenosných DZ na štátnej ceste I/57 zrealizuje odborne
spôsobilá osoba.
- Prenosné DZ bude udržiavať /investor/ počas realizácie prác na vlasné náklady
v prevádzky schopnom stave.
- Po ukončení prác žiadateľ zabezpečí okamžité odstránenie prenosných DZ.

3. strana z 9 strán rozhodnutia Mesta Nemšová zo dňa 30.10.2017 číslo OV/704/2017/2223/DL

- Manipuláciou a osadením prenosných DZ nesmie dôjsť k poškodeniu cestného telesa ani
odvodňovacieho systému štátnej cesty i/57 a jej príslušenstva.
- Za bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky v uvedenom úseku zodpovedá od začatia
do ukončenia prác žiadateľ.
- Prenosné dopravné značenie musí byť odsúhlasené príslušným dopravným
inšpektorátom.
- Okresný úrad Trenčín, odbor CD a PK požiadať o vydanie príslušných povolení.
Okresného úradu Trenčín, Odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií:
- S predloženou PD napojenia a technickým riešením vjazdu z cesty III/1869 súhlasíme,
požadujeme však rešpektovať nasledovné požiadavky:
- Nakoľko je projektovaná stavba v ochrannom pásme cesty I/57, podlieha
povoľovaciemu konaniu v zmysle ustanovení § 11 cestného zákona. Pred vydaním
územného rozhodnutia treba požiadať tunajší úrad o povolenie výnimky zo zákazu
v ochrannom pásme cesty I/57 v zmysle žiadosti a príloh uverejnených na internetovej
stránke úradu.
- Pred realizáciou prác na napojení účelovej komunikácie na cestu III/1869 požiadať
správny cestný orgán o určenie prenosného dopravného značenia počas prác v zmysle
žiadosti a príloh uverejnených na internetovej stránke úradu. K uvedenému je potrebné
vopred spracovať a na ORPZ SR-ODI Trenčín odsúhlasiť projekt organizácie dopravy
počas prác (projekt prenosného dopravného značenia).
- Najneskôr pred uvedením navrhovanej účelovej komunikácie do užívania je potrebné
požiadať tunajší cestný správny orgán o určenie použitia zvislých trvalých dopravných
značiek a dopravných zariadení.
V zmysle § 3b zák. č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov (cestný zákon)
stanovujeme k spôsobu a riešeniu úpravy trvalého dopravného napojenia nasledovné
požiadavky:
1. Zriadenie vjazdu z cesty (pripojenie pozemnej komunikácie) na cestu, bude riešené
v súlade s § 2 ods. 4 cestného zákona.
2. Pri výjazde na cestu III/1869 nesmie byť ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej
premávky a musí byť trvale zabezpečený dostatočný rozhľad na obidva dopravné smery
v zmysle STN, teda bude zabezpečené vyprázdnenie rozhľadových polí.
3. Zriadením vjazdu – dopravného napojenia a realizáciou účelovej komunikácie nesmie
byť prerušená funkčnosť odvodňovacieho zariadenia cesty III/1869, na navrhovanej
komunikácii dôsledne riešiť odvodnenie vozovky tak, aby z riešenej komunikácie
a priľahlých pozemkov nedochádzalo k vytekaniu vôd a nečistôt na cestu III/1869 (§ 1
vyhl. č. 35/1984 Zb.).
4. Zriadenie vjazdu na cestu musí byť plynulé a vykoná sa strojným zarezaním krytu
s pritavením tesniaceho elastického pásu, na styku asfaltovej časti vozovky a plochy
vjazdu sa osadí betónový obrubník ABO 2-15/25 v úrovni nivelety vozovky.
5. Realizácia vjazdu – pripojenia účelovej komunikácie ako aj jeho užívanie musí
prebiehať v súlade s vyjadreniami dopravného inšpektorátu a správcu cesty.
6. V zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb.(cestný zákon) nebude počas realizácie
stavby cesta I/57 a III/1869 poškodzovaná alebo znečisťovaná.
7. Žiadateľ zodpovedá za prípadné škody na cestnom telese, užívateľom cesty alebo na
nehnuteľnom majetku tretích osôb, vzniknuté z dôvodu realizácie pripojenia na cestu
III/1869.
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8. Tunajší úrad si vyhradzuje právo určené podmienky kedykoľvek doplniť alebo zmeniť
ak si to vyžiada verejný záujem alebo bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, čím
žiadateľom nevzniká nárok na úhradu už vzniknutých nákladov.
Okresného úradu Trenčín,odboru starostlivosti o životné prostredie, orgánu odpadového
hospodárstva:
- Pri podávaní žiadosti o stavebné povolenie musí projektová dokumentácia obsahovať
kapitolu odpadového hospodárstva, kde budú uvedené druhy odpadov podľa Vyhlášky
Ministerstva ŽP č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje katalóg odpadov, ktoré vznikajú
počas výstavby. Je potrebné uviesť aj množstvo jednotlivých odpadov (v tonách). Ďalej
musí byť uvedené ako bude s odpadmi naložené.
RVS Vlára – Váh, s. r. o.:
V záujmovom území vyššie uvedenej stavby, tak ako je vyznačené na priloženej situácii,
sa nenachádzajú podzemné inžinierske siete v našej správe.
Západoslovenskej distribučnej a. s.:
V dotknutom území parcely č. 3281, k. ú. Nemšová sa nenachádza žiadne podzemné
elektrické vedenie NN a VN v majetku spoločnosti Západoslovenská distribučná, a. s..
VN vonkajšie vedenie 22 kV č. 282 požadujeme rešpektovať v plnom rozsahu v zmysle
Zákona o energetike č. 251/2012, § 43, Ochranné pásma.
Slovak Telekom, a. s., Trenčín:
Pri prácach dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií spoločnosti Slovak
Telekom a. s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s. r. o.
Súhlasíme za nasledovných podmienok:
Dôjde k styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločnosti
Slovak Telekom a. s.. Stavebník je povinný rešpektovať podmienky:
- Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z.z.)
a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 65 zákona č. 351/2011 Z.z. o ochrane
proti rušeniu.
- Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení,
v prípade zmeny, resp. ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
- Stavebník, alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer je
v kolízii so SEK Slovak Telekom, a. s./alebo DIGI SLOVAKIA, s. r. o. alebo zasahuje
do ochranného pásma, vyzve spoločnosť Slovak Telekom, a. s. na stanovenie
konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom poverenej
osoby: František Chupáč, frantisek.chupac@telekom.sk, tel.: +421 32 6521 289.
- V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do
projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie
tejto povinnosti zodpovedá projektant.
- V zmysle § 66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu
o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK.
Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.
- Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať
podmienka spoločnosti Slovak Telekom a. s. / alebo DIGI SLOVAKIA, s. r. o.
o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas
výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok
podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.
- V prípade, ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza
nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom a. s. / alebo
DIGI SLOVAKIA, s. r. o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť
proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
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- Nedodržanie podmienok je porušením § 68 zákona 351/2011 Z.z..
- V prípade, že žiadateľ bude pokračovať v prácach po strate platnosti vyjadrenia, je
povinný zastaviť práce a požiadať o nové vyjadrenie.
- Pred realizáciou výkopových prác požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločnosti
Slovak Telekom a. s. / alebo DIGI SLOVAKIA, s. r. o. na povrchu terénu. Vzhľadom
k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných
prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové
rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenia
od prevádzkovateľov týchto sietí.
- Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a. s. / alebo DIGI SLOVAKIA, s.
r. o. vykoná Slovak Telekom a. s. na základe samostatnej objednávky do troch
týždňov od jej doručenia na adresu spoločnosti, alebo ju odovzdáte technikovi:
František Chupáč, frantisek.chupac@telekom.sk, tel.: +421 32 6521 289, 0902
719 358.
- Stavebník, resp. poverená osoba je povinný dodržať všeobecné podmienky ochrany
SEK.
- Žiadateľ môže použiť vyjadrenie len na daný účel, pre ktorý bolo vydané. Žiadateľ
nemôže získané údaje ďalej rozširovať, prenajímať bez súhlasu Slovak Telekom a. s..
- Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, to nezbavuje
stavebníka povinnosti požiadať o vytýčenie.
(Stavebník je povinný postupovať v zmysle plného znenia podmienok vo vyjadrení.)
Všeobecné podmienky ochrany SEK:
A. V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK
Slovak Telekom, a. s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s. r. o., alebo zasahuje do ochranného
pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a. s.,
povinný zabezpečiť:
- Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených
zamestnancom Slovak Telekom a. s..
- Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia
telekomunikačného vedenia.
- Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia
telekomunikačného vedenia.
V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí
(alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner: Ladislav Hrádil,
hradil@suptel.sk, 0907 777 474.
UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia)
s rôznou funkčnosťou.
B. Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je
žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že
zabezpečí:
- Pred začatím prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu
terénu.
- Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce,
s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli
na jeho ochranu stanovené.
- Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú
odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu
terénu.
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- Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení
pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali hĺbiace stroje.
- Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu,
krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy
zariadenia.
- Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím.
- Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na t. č. 12129.
- Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že Slovak
Telekom, a. s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s. r. o. nezodpovedajú za zmeny
priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia).
UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel.
káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.
C. V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST),
je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia (www.telekom.sk).
D. Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 736005 pre priestorovú úpravu vedení
v plnom rozsahu.
4. Navrhovateľ k stavebnému konaniu doloží iné právo k pozemku registra C KN parc.
č. 2502/1 v k. ú. Nemšová, na ktorom bude umiestnená časť stavby ,,SO Prístup na
pozemok (roľu) Nemšová“.
5. Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: V určenej lehote bola podaná námietka
účastníka konania Spoločenstva bývalých urbárnikov a lesomajiteľov Nemšová,
pozemkové spoločenstvo, Ul. Školská č. 18B, 914 41 Nemšová v znení: cit.: So stavbou
v rámci územného konania súhlasím za predpokladu splnenia týchto pripomienok:
Zabezpečenia a umožnenia prístupu na pozemok parc. č. 3289 z budúcej prístupovej
komunikácie navrhovateľa.,,... koniec cit… Námietke sa nevyhovuje.

O d ô v o d n e n i e.
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“. Stavebný úrad dňa 10.08.2017 pod číslom OV/704/2017/1665/DL
oznámil začatie konania o umiestnení stavby a nariadil ústne konanie spojené s miestnym
zisťovaním. Oznámenie bolo doručené účastníkom konania a dotknutým orgánom. Územné
konanie sa uskutočnilo dňa 12.09.2017. V konaní bola v zákonom stanovenej lehote uplatnená
námietka účastníka konania Spoločenstva bývalých urbárnikov a lesomajiteľov Nemšová,
pozemkové spoločenstvo, Ul. Školská č. 18B, 914 41 Nemšová v znení: cit.: So stavbou
v rámci územného konania súhlasím za predpokladu splnenia týchto pripomienok:
Zabezpečenia a umožnenia prístupu na pozemok parc. č. 3289 z budúcej prístupovej
komunikácie navrhovateľa.,,... koniec cit… Stavebný úrad dňa 25.09.2017 pod číslom
OV/704/2017/1891/DL upovedomil účastníkov konania o podanej námietke a dal im lehotu 7
pracovných dní od doručenia upovedomenia sa k nim vyjadriť. V lehote bolo stavebnému
úradu doručené vyjadrenie navrhovateľa Ing. Radoslava Krchnávka, Ul. Sklárska č. 176/10,
914 41 Nemšová, k upovedomeniu o podanej námietke v znení
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cit.: Predmetnú požiadavku/námietku kategoricky odmietam. Požiadavka/námietka zo strany
SBUL Nemšová má rovnakú logiku ako keby som požiadal o stavebné povolenie na dom
a majiteľ susedného pozemku by sa vyjadril, že dá súhlas iba v prípade, ak mu umožním v tom
dome bývať.
V prípade výstavby SO Prístup na pozemok (roľu), sa jedná o výstavbu súkromnej
komunikácie, ktorej užívacie právo je definované vecným bremenom na LV č. 3730. Osobou
oprávnenou užívať z titulu vecného bremena je Ing. Radoslav Krchnávek rod. Krchnávek.
,,Vecné bremeno spočívajúce v povinnosti strpieť:
- prechod a prejazd v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne č. 45682925-97/2015.
- vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými prostriedkami, strojmi
a mechanizmami oprávneným z vecného bremena a ním poverenými osobami sa vzťahuje na
celú zaťaženú nehnuteľnosť: pozemok registra C-KN parcela č. 3281 v prospech: Ing.
Radoslav Krchnávek rod. Krchnávek, nar. 23.06.1973, Sklárska 176/10, Nemšová na základe
zmluvy o zriadení vecného bremena č. 48/6453/2016 zo dňa 27.05.2016, V701/17, zm.č. –
115/1“
V neposlednom rade si predmetná stavba vyžiada investíciu niekoľko tisíc eur a ja nie som
sponzor SBUL Nemšová. Celá požiadavka vyznieva o to absurdnejšie, že to bol práve SBUL
Nemšová, kto odmietol vecné bremeno na prechod cez p. č. 3289 pre plnohodnotné užívanie
parcely 3288 vo vlastníctve investora.
Stavebný úrad k uplatnenej námietke účastníka územného konania Spoločenstva bývalých
urbárnikov a lesomajiteľov Nemšová, pozemkové spoločenstvo, Ul. Školská č. 18B, 914 41
Nemšová uvádza nasledovné. Navrhovateľ Ing. Radoslav Krchnávek, Sklárska 176/10, 914
41 Nemšová má na pozemok registra C KN parc. č. 3281, v k. ú. Nemšová zriadené vecné
bremeno spočívajúce v povinnosti strpieť: -prechod a prejazd v rozsahu vyznačenom na
základe geometrického plánu č. 45682925-97/2015. Spoločenstvo bývalých urbárnikov
a lesomajiteľov Nemšová, pozemkové spoločenstvo, Ul. Školská č. 18B, 914 41 Nemšová má
tiež možnosť zriadiť si vlastný prístup k pozemku registra C KN parc. č. 3289 v k. ú.
Nemšová, z pozemku registra C KN parc. č. 2502/1, na ktorom sa nachádza cesta III/1869.
Nakoľko navrhovateľ Ing. Radoslav Krchnávek, bude investorom budúcej stavby cesty, ktorá
má plniť účel prístupu k jeho pozemku registra C KN parc. č. 3288, v k. ú. Nemšová, je na
jeho dobrovoľnosti či po ceste umožní prístup aj vlastníkovi susednej nehnuteľnosti
Spoločenstvu bývalých urbárnikov a lesomajiteľov Nemšová, pozemkové spoločenstvo, Ul.
Školská č. 18B, 914 41 Nemšová. Stavebný úrad preto námietke nevyhovuje.
V konaní o umiestnení stavby bola vznesená námietka účastníka
konania, ktorej sa stavebný úrad venoval v časti odôvodnenie .
Návrh bol doložený:
- Vyjadreniami správcov dotknutých organizácií:
- Správa ciest TSK zo dňa 10.02.2016 pod číslom SC/2016/337.
- Slovenskej správy ciest, investičnej výstavby a správy ciest zo dňa 05.09.2017 pod
číslom SSC/8790/2017/6470/26433.
- Okresným riaditeľstvom Policajného zboru SR, ODI zo dňa 03.02.2016 pod číslom
ORPZ – TN – ODI- 51-001/2016-ING.
- Okresného úradu Trenčín, Odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií zo
dňa 31.07.2017 pod číslom OU-TN-OCDPK-2017/025261-002/SKR.
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- Okresného úradu Trenčín, odboru starostlivosti o ŽP zo dňa 14.08.2017 pod číslom
OU-TN-OSZP3- 2017/024279-002 BEN.
- Súhlasom Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR na platnosť
Zmluvy o zriadení vecného bremena č. 487/6453/2016 zo dňa 28.09.2016.
- Slovak Telekom, a. s. zo dňa 06.09.2017 pod číslom 6611725013.
- Západoslovenská distribučná a. s. zo dňa 21.07.2017 pod číslom CD 52075/2017.
- RVS Vlára Váh, s. r. o., zo dňa 22.09.2017 pod číslom 168/2017.
- Povolením výnimky zo zákazu v cestnom ochrannom pásme od Okresného úradu
Trenčín, Odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií zo dňa 12.09.2017 pod
číslom OU-TN-OCDPK-2017/029005-003/VAV.
- Uhradením správneho poplatku.
- Kópiou katastrálnej mapy.
- Listami vlastníctva č. 3730, 3953, 3730, 840, 2793 pre k. ú. Nemšová.
- Projektom stavby vypracovaným – PRODOS - Ing. Patrik Meliš.
Stavebný úrad vo svojom konaní postupoval v zmysle stavebného zákona v znení
neskorších predpisov a zákona o správnom poriadku č. 71/1967 Zb. Umiestnením stavby za
podmienok uvedených v územnom rozhodnutí nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani
neprimerane obmedzené, alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.
Správny poplatok v zmysle zák. č. 145/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov bol
uhradený vo výške 40 €. Slovom: štyridsať eur.
P o u č e n i e.
Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 ods. 1 a 2 zákona číslo 71/1967 Zb.
o správnom konaní môžu účastníci konania podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa
oznámenia rozhodnutia na Mesto Nemšová, MsÚ Nemšová, Ul. Janka Palu 2/3, 914 41
Nemšová. Včas podané odvolanie má odkladný účinok. Rozhodnutie je preskúmateľné
súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.
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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Príloha pre navrhovateľa: 1 x overená PD
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

