MESTO

NEMŠOVÁ

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

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Číslo: OV 1096/2018-2/PR-2759/2018 Tel. kontakt: 032/6509614

V Nemšovej, 04.12.2018

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENIE
o začatí územného konania podľa § 36 odst.1 zák. č. 50/1976 Zb. v znení neskorších
predpisov a nariadenie ústneho konania.
Navrhovateľ BRICOL s.r.o., Dolinská 27/7, 914 42 Horné Srnie , IČO: 31 414 966
zastúpený konateľom Ing. Petrom Dobešom v zastúpení STAVBY – INŽINIERSKE
SLUŽBY s.r.o. - Ing. Andrej Hanušovský, Mierové námestie č. 33, 911 01 Trenčín
požiadal dňa 05.11.2018 Mesto Nemšová o vydanie územného rozhodnutia na stavbu:
,,RANČ 13, NEMŠOVÁ – ĽUBORČA,
SO 015 – KOLOTOČ PRE KONE“.
Stavba bude umiestnená v obci Nemšová v k. ú. Ľuborča na pozemkoch registra C KN parc.
č.: 1976/2 a bude pozostávať z (zo):
Objekt SO 015 – KOLOTOČ PRE KONE bude jednopodlažný s výškou strechy + 5,56 m
situovaný v strede areálu „RANČ 13“ na jeho západnej strane. Terén na ktorom bude objekt
umiestnený je svahovitý s prevýšením 2,0 m. Pôdorys stavby bude kruh o priemere 18,60 m
(pravidelný 18-uhoľník). Nosnú konštrukciu haly budú tvoriť oceľové rámy – oceľové obvodové
stĺpy a vnútorný oceľový stĺp. Strešná konštrukcia bude z priehradových väzníkov pultového
tvaru ukotvených na stredovom oceľovom stĺpe a stĺpoch obvodového rámu. Na väzníky
a väznice budú uložené drevené krokvy s dreveným záklopom na ktorý bude uložená plechová
falcová krytina. Pred začatím stavebných prác sa vykoná hrubá úprava terénu – odkopanie
svahu, vyrovnanie terénu a výškový rozdiel bude zabezpečený oporným železobetónovým
nosným múrom z debniacich tvárnic, výškovo odstupňovaných od úrovne jestvujúceho terénu.
V ňom budú kotvené oceľové stĺpy halového objektu. Objekt bude napojený na elektrickú
svetelnú energiu, dažďová voda bude odvádzaná zvodmi voľne na terén.
Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie. Mesto Nemšová ako vecne a miestne
príslušný stavebný úrad podľa § 119 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon)
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 10. januára 2019 t. j. vo štvrtok o 10.30 hod.
so stretnutím na mieste stavby – RANČ 13.
Do podkladov žiadosti možno nahliadnuť na Mestskom úrade v Nemšovej, stavebnom
úrade, Ul. SNP č. 4 (počas úradných hodín v stránkové dni: pondelok, streda, piatok), alebo
u navrhovateľa BRICOL s.r.o., Dolinská 27/7, 914 42 Horné Srnie , IČO: 31 414 966
zastúpený konateľom Ibg. Petrom Dobešom v zastúpení STAVBY – INŽINIRSKE SLUŽBY
s.r.o. - Ing. Andrej Hanušovský, Mierové námestie č. 33, 911 01 Trenčín.
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Účastníci konania si môžu svoje námietky a pripomienky písomne uplatniť najneskôr na
ústnom konaní, inak na ne nebude prihliadnuté. V rovnakej lehote podľa § 36 odst. 3
stavebného zákona oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány. Ak dotknutý orgán v určenej
alebo predĺženej (ktorú na jeho žiadosť stavebný úrad predĺži) lehote neoznámi svoje
stanovisko k umiestneniu stavby, predpokladá sa, že s umiestnením stavby z hľadiska ním
sledovaných záujmov súhlasí.
Ak sa nechá niektorý účastník konania zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú plnú
moc na zastupovanie s overením podpisu.
Toto oznámenie + grafická príloha 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

Doručí sa:
Navrhovateľ:
1. BRICOL s.r.o., Dolinská 27/7, 914 42 Horné Srnie , IČO: 31 414 966 zastúpený konateľom
Ing. Petrom Dobešom v zastúpení STAVBY – INŽINIERSKE SLUŽBY s.r.o. - Ing. Andrej
Hanušovský, Mierové námestie č. 33, 911 01 Trenčín
Účastníci konania:
2. Ing. Peter Dobeš, Jozefa Lacu č. 23, 914 41 Nemšová
3. Zuzana Dobešová, Jozefa Lacu č. 23, 914 41 Nemšová
4. Mesto Nemšová, MsÚ – FO – Ing. Jarmila Savková, Janka Palu 2/3, 914 41 Nemšová
5. Slovenský pozemkový fond, Búdkova č. 36, 817 15 Bratislava
6. Spoluvlastníci pozemku C KN parc. č. 1970 v k. ú. Ľuborča – verejná vyhláška
7. Spoločenstvo bývalých urbárnikov a lesomajiteľov Ľuborča, pozemkové spoločenstvo,
Ľuborčianska 27, 914 41 Nemšová
Dotknuté orgány :
8. Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica
9. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, Nemocničná č. 4,911 01
Trenčín
10. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru, Jesenského 36, 911 01 Trenčín
11. Krajský pamiatkový úrad, k dolnej stanici 7282/20A, 911 1 Trenčín
12. Okresný úrad Trenčín, Pozemkový a lesný odbor, Hviezdoslavova č. 3, 911 01 Trenčín
13. Okresný úrad Trenčín, Odbor starostlivosti o životné prostredie – štátna správa odpadového
hospodárstva, Hviezdoslavova č. 3, 911 01 Trenčín.
14. Okresný úrad Trenčín, Odbor starostlivosti o životné prostredie – štátna správa ochrany prírody
a krajiny, Hviezdoslavova č. 3, 911 01 Trenčín
15. Okresný úrad Trenčín, Odbor starostlivosti o životné prostredie – štátna vodná správa,
Hviezdoslavova č. 3, 911 01 Trenčín
16. Západoslovenská distribučná a. s., Čulenova č. 6, 816 47 Bratislava

