OBEC V I S O L A J E
018 61 Visolaje č. 40
Č.j.:
351/2016/Dus-4
Vybavuje: Jozef Dušala

V Beluši, 6.9.2016

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE
Obec Visolaje, stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov,
vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy podľa § 5 písm. a) zákona 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 (ďalej len "stavebný zákon"), v územnom konaní posúdil podľa § 37
stavebného zákona návrh na rozhodnutie o umiestnení stavby, ktorý dňa 1.6.2016 podal
Zdenko Martinka, 018 61 Visolaje 47
(ďalej len "navrhovateľ"), a na základe tohto posúdenia vydáva podľa § 39 a 39a stavebného
zákona a § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného
zákona
rozhodnutie o umiestnení stavby
Prístupová komunikácia - novostavba RD
(ďalej len "stavba") na pozemku register "C" parc. č. 746/1, register "C" parc. č. 746/8, register
"C" parc. č. 746/9, register "C" parc. č. 746/10, register "C" parc. č. 746/11, register "C" parc. č.
746/12, register "C" parc. č. 862/23, register "C" parc. č. 863/3, register "E" parc. č. 165, register
"E" parc. č. 330/3, register "E" parc. č. 330/4, register "E" parc. č. 330/130 v katastrálnom území
Visolaje.
Popis stavby:
-

Líniová stavba prístupovej účelovej komunikáciu dl. 210,42 m, kategórie C3 6/30 pre
napojenie rodinného domu na pozemku parc.č. C KN 862/2 na cestu I/61 v kat. území
Visolaje.

-

Hospodársky prejazd ponad Visolajský potok

Pre umiestnenie stavby sa určujú tieto podmienky:
1. Stavba bude umiestnená na pozemkoch register "C" parc. č. 746/1, 746/8, 746/9, 746/10,
746/11, 746/12, 862/23, 863/3 a register "E" parc. č. 165, 330/3, 330/4, 330/130 v
katastrálnom území Visolaje, ohraničených zo severnej strany cestou I/61 parc.č. KN 679/1,
z východnej strany pozemkami register „C“ parc.č. KN 747, 862/2, 862/20, 862/18, 862/19,
862/12, 862/13, 862/33, 862/10 a 862/11, z južnej strany pozemkom register „C“ parc.č. KN
862/1 a zo západnej strany pozemkami register „C“ parc.č. KN 862/8, 862/9, 862/14, 862/15,
862/16, 862/17, 862/21, 862/22, 745 a 746/5, tak ako je zakreslené na priloženom situačnom
výkrese v mierke 1:500 ktorý je súčasťou dokumentácie pre územné rozhodnutie a v snímke
z katastrálnej mapy v mierke 1:1000, ktorá je prílohou tohto rozhodnutia.
2. Stavba bude umiestnená v súlade so schválenou projektovou dokumentáciou pre územné
rozhodnutie, vypracovanou oprávneným projektantom – Ing. Martinom Vilčom, FIDOP s.r.o.
Jánošiková č. 21, 010 01 Žilina a Ing. Milošom Šerým, Ul. Slatinská č. 2353/202, 018 61
Beluša a overenou v územnom konaní.
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3. Povrchová dažďová voda z časti cesty bude odvedená povrchovým žľabom do potoka
Pružinka a zabývajúca časť voľne na terén..
4. Ďalší stupeň projektovej dokumentácie navrhovanej stavby bude vypracovaný oprávnenou
osobou v zmysle platných predpisov.
5. Stavba bude napojená na cestu I/61.
6. Stavbou nedôjde k poškodeniu okolitého prírodného prostredia.
7. V prípade nevyhnutného výrubu stromov a krovitého porastu pri zemných prácach, je
potrebné požiadať príslušný orgán ochrany prírody a krajiny o súhlas na výrub drevín podľa
§ 47 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.
8. Pri spracovaní projektovej dokumentácie a výstavbe budú rešpektované všetky oprávnené
pripomienky účastníkov konania, zainteresovaných organizácií a stanoviská dotknutých
orgánov štátnej správy
9. K žiadosti o stavebné povolenie stavebník predloží kompletnú projektovú dokumentáciu
vypracovanú v súlade s vyhl. č. 532/2002 Z.z. Ministerstva životného prostredia SR, ktorou
sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu,
dopracovanú o pripomienky uvedené v územnom rozhodnutí o umiestnení stavby
a podmienky uvedené v stanoviskách orgánov štátnej správy a správcov inžinierskych sietí,
ktoré sú uvedené v tomto rozhodnutí.
10. Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov štátnej správy, účastníkov konania
a správcov rozvodných sietí:
-

Slovenská správa ciest, IVSC Žilina vyjadrenie dňa 12.7.2016 - žiada dodržať podmienky
uvedené v stanovisku č. 5690/2016/2320/10888, zo dňa 7.4.2016.

-

Slovenská správa ciest Bratislava, stanovisko dňa 7.4.2016 č. 5690/2016/2320/10888 - K
predloženej dokumentácii má nasledovné pripomienky;
a./ Umiestnenie novo navrhnutej križovatky na ceste 1/61 z hľadiska minimálnych
vzdialeností križovatiek podľa predloženej dokumentácie nezodpovedá STN 73 6110, tab, 2.
V prípade, že nie je možné dodržať minimálnu vzdialenosť križovatiek v zmysle STN (min.
300 m) je potrebné požiadať MDVRR SR o Súhlas s odlišným technickým riešením od STN,
b./ Podľa STN 73 6102, či. 6,3 5 je potrebné zriadiť na križovatke, pri odbočení vľavo z cesty
1/61 na navrhovanú miestnu komunikáciu samostatný pruh pre odbočenie vľavo. V prípade,
že nie je možné navrhnúť odbočovací pruh v zmysle STN je potrebné požiadať MDVRR SR
o Súhlas s odlišným technickým riešením od STN, K vydaniu Súhlasu s odlišným technickým
riešením od STN 73 6110 tab, 2 a STN 73 6102, čí. 63,5 nemáme námietky s podmienkou,
že navrhnutá prístupová komunikácia bude slúžiť len uvádzanému účelu - výstavbe 9
rodinných domov.
c./ Požaduje zabezpečiť dostatočný rozhľad pri výjazde na cestu 1/61 a z plochy
rozhľadového trojuholníka odstrániť objekty presahujúce výšku 0,9 m nad terénom.
d./ Súhlasí s technickým riešením napojenia na cestu 1/61 ako je uvedené v DSP, tzn,
plynulé napojenie na cestu 1/61 preplátovaním krytu vozovky na šírku min 0,5 m so strojným
zárezom - max, po vodiacu čiaru, natretím styčných plôch prefabrikovanou asfaltovou
zálievkou vo forme samolepiacej natavovacej pásky na celú výšku frézovanej vrstvy.
e./ Prístupová komunikácia je riešená ako účelová dvojpruhová komunikácia o dĺžke 210,42
m, kategória C3 6/30, s križovatkovými oblúkmi R = 9,0 m, so šírkou jazdných pruhov 2,75 m
a širkou nespevnenej krajnice 0,5 m. Údaje o šírke jazdných pruhov uvedené v technickej
správe sa nezhodujú s údajmi v situácii dopravného napojenia na cestu 1/61. Je potrebné
zosúladiť ich.
f./ Realizáciou prístupovej komunikácie nedôjde k narušeniu odvodňovacieho systému
štátnej cesty 1/61. Povrchové odvodnenie prístupovej komunikácie je zabezpečené sklonom
na prístupovú komunikáciu v mieste napojenia na cestu 1/61. K zaplavovaniu vozovky cesty
1/61 nebude dochádzať, čo je zabezpečené dostatočným priečnym a pozdĺžnym sklonom a
odvedením povrchových vôd z prístupovej komunikácie do Visolajského potoka.
g./ Odporúča v dokumentácii doriešiť prístup pre peších
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h./ Pri realizačných prácach nesmie dôjsť k znečisťovaniu vozovky, narušeniu jej celistvosti
a stability, k narušeniu doterajšieho odvodňovacieho systému štátnej cesty 1/61, k ohrozeniu
plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky.
i./ Stavebný a výkopový materiál nesmie byť skladovaný na vozovke cesty 1/61 a na
cestnom pozemku Prípadného znečistenie vozovky cesty 1/61 musí byť bezodkladne
odstránené
j./ Za bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky v úseku stavby je zodpovedný zhotoviteľ
Zhotovíte!' stavby je zodpovedný aj za prípadné vzniknuté škody na cestnom telese štátnej
cesty 1/61 a aj za škody vzniknuté stavbou tretím osobám na majetku a zdraví v dôsledku
jeho činností. Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady vykonať nápravu.
k./ Začatie prác požaduje oznámiť zástupcovi majetkového správcu komunikácie min.3 dni
vopred a ukončené práce zápisnične odovzdať zástupcovi majetkového správcu
komunikácie, ktorého pripadne pripomienky žiada rešpektovať (ing. Kozák, t. č,: 0903 903
506).
l./ Na vykonané práce požaduje záruku 60 mesiacov od zápisničného prevzatia zástupcom
majetkového správcu štátnej cesty 1/61 (Ing. Kozák).
m./ stanovisko k dopravnému napojeniu a o povolenie na zvláštne užívanie cesty 1/61 je
potrebné požiadať Okresný úrad Trenčín, odbor CD a PK
n./ Projekt dočasného aj trvalého dopravného značenia je potrebné odsúhlasiť príslušným
odborom dopravnej polície.
o./ Prípadné zmeny DSP požaduje predložiť na posúdenie našej organizácii.
S vydaním stavebného povolenia stavby "Prístupová komunikácia - napojenie na cestu 1/61
v k.ú. Visolaje" súhlasí s podmienkou, že pripomienky budú uvedené v stavebnom povolení
a rešpektované pri realizácii stavby.
-

Okresné riaditeľstvo PZ, Okresný dopravný inšpektorát Považská Bystrica, stanovisko dňa
22.12.2015 č. ORPZ-PB-ODI-42-070/2015 - súhlasí s realizáciou stavby a s použitím
dopravného značenia za nasledovných podmienok:
- na výjazde musí byť zabezpečený dostatočný rozhľad na obidva dopravné smery
- pri stavebných prácach nesmie, byť znečistená vozovka, taktiež nesmie byť ohrozená
plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky,
- je potrebné dodržať podmienky stanovené správcami dotknutých pozemných komunikácií.
- dopravné značenie (ďalej DZ) bude vyhotovené v zmysle platných technických podmienok
a noriem,
- DZ bude osadené v zmysle zásad pre používanie dopravného značenia na pozemných
komunikáciách a podľa predloženého projektu organizácie dopravy.
- v rámci realizácie samotného napojenia prístupovej komunikácie na cestu 1/61
požadujeme do zostavy prenosného DZ doplniť v smere od Beluše DZ A 4b ..Zúžená
vozovka sprava
- DZ bude použité len v takom rozsahu a takým spôsobom, ako to vyžaduje bezpečnosť a
plynulosť cestnej premávky,
- DZ musí byť udržiavané v bezchybnom stave, nesmie byť poškodené a musí sa udržiavať v
čistote, aby bola zabezpečená jeho neustála funkčnosť,
- osoby vykonávajúce prácu na ceste a v jej tesnej blízkosti budú viditeľne označené
bezpečnostným reflexným odevom oranžovej fluorescenčnej farby.
- pred umiestnením DZ na mieste prizvať zodpovedného zástupcu ODI na kontrolu
správnosti umiestnenia a vyhotovenia dopravných značiek.
ODI si vyhradzuje právo v prípade, ak si to vyžiada bezpečnosť a plynulosť cestnej
premávky, prípadne dôležitý verejný záujem, stanovisko doplniť resp. zmeniť. Toto
stanovisko slúži ako podklad pre stavebný úrad a pre cestný správny orgán, ktorí vo veci
rozhodujú

-

Obvodný úrad Trenčín, odbor CD a PK vyjadrenie dňa 3.5.2016 č. OU-TN-OCDPK2016/016821-002/MAR - ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej sprav) podľa § 2 ods.
1 a 3 a § 4 ods. 1 zákona č. 180/2013 Z. z. z 19. júna 2013 o organizácii miestnej štátnej
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a cestný správny orgán pre cesty 1. triedy
podľa § 3 ods. 1 písm. b) a ods. 4 písm. a) zákona č. 135/1961 Zb. z 30. novembra 1961 o
pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a dotknutý orgán v1
zmysle § 140a zákona č. 50/1976 Zh. z 27. apríla 1976 o územnom plánovaní a stavebnom
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poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 50/1976 Zb.")
podľa § 140b zákona č. 50/1976 Zb. na základe predloženej DSP stavby "Prístupová
komunikácia - novostavba RD" (ďalej len "stavba") dáva nasledovné vyjadrenie:
s navrhovaným technickým riešením súhlasí za rešpektovania nasledovných podmienok:
a/. Stavebník pred vydaním SP na stavbu požiada tunajší úrad v zmysle § 3 ods. 1 zákona
č. 135/1961 Zb. o vydanie povolenia na pripojenie účelovej komunikácie na cestu 1/61 v
zmysle žiadosti a príloh uverejnenej na adrese: http://w\vw.minv..sk/?cesty-Itľiedy&subor=210146. kde budú stanovené bližšie podmienky. K žiadosti je potrebné doložiť
súhlasy s odlišným technickým riešením vydané MDVaRR SR Bratislava v zmysle bodu č. 1
a 2 vyjadrenia správcu cesty 1/61 - SSC IVSC Žilina vydaného pod č.:
5690/2016/2320/10888 zo dňa 7,4. 2016.
b/. Stavebník pred začatím realizácie pripojenia účelovej komunikácie na cestu 1/61 požiada
tunajší úrad v zmysle § 7 zákona č. 135/1961 Zb. o vydanie povolenia na čiastočnú
uzávierku cesty 1/61 v zmysle žiadosti a príloh uverejnenej na adrese:
http://w\v\v.minv.sk/?eesty-!- triedy&subor=210145, kde budú stanovené bližšie podmienky.
c/. Stavebník pred začatím realizácie pripojenia účelovej komunikácie na cestu 1/61 požiada
tunajší úrad v zmysle § 3 ods. 4 písm. d) zákona č. 135/1961 Zb. o vydanie určenia použitia
prenosných dopravných značiek a dopravných zariadení na ceste 1/61 počas čiastočnej
uzávierky cesty 1/61 v zmysle žiadosti a príloh uverejnenej na adrese: h tt p:
//www.minv.sk/7cesty-l- triedy&subor=210142. kde budú stanovené bližšie podmienky.
d/. Stavebník do kolaudácie resp. predčasného užívania stavby v zmysle § 3 ods. 4 písm. d)
zákona č. 135/1961 Zb. požiada tunajší úrad o vydanie určenia použitia trvalých zvislých
dopravných značiek na ceste 1/64 v zmysle žiadosti a príloh uverejnenej na adrese:
http://vvww.minv.sk/?cesty-l-triedy&subor=210142, kde budú stanovené bližšie podmienky,
e/. Stavebník zabezpečí, že na cestnom pozemku cesty 1/61 nebudú umiestnené žiadne
trvalé cudzie zariadenia.
f/. Stavebník zabezpečí, že počas realizácie stavby na cestnom pozemku cesty 1/61
nebude ukladaný žiadny materiál a predmety.
g/. Stavebník zabezpečí, že počas realizácie stavby v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 135/1961
Zb. nebude cesta 1/61 poškodzovaná alebo znečisťovaná.
-

Krajský pamiatkový úrad Trenčín stanovisko dňa 1.7.2016 č. KPUTN-2016/15492-2/50929
podľa § 30 ods. 4 pamiatkového zákona toto záväzné stanovisko - súhlasí s vydaním
územného rozhodnutia o umiestnení predmetnej stavby s podmienkou, že si stavebník v
predstihu pred vydaním stavebného povolenia na vyššie uvedenú stavbu v k. u. Visolaje
zabezpečí vyjadrenie KPU Trenčín. K vyjadreniu pre stavebné konanie je potrebné, aby
stavebník predložil na KPU Trenčín projekt stavby pre stavebné povolenie spolu s kópiou
katastrálnej mapy a majetkovoprávnymi podkladmi stavby. Po obdŕžaní požadovaných
podkladov sa KPÚ Trenčín vyjadrení k vyššie uvedenej stavbe v zákonom stanovenej lehote.
KPÚ Trenčín môže podlá § 36 ods. 3 pamiatkového zákona rozhodnúť o povinnosti vykonať
na predmetnom území archeologický výskum.
KPÚ Trenčín toto záväzné stanovisko vydáva z hľadiska záujmov chránených pamiatkovým
zákonom a je záväzným stanoviskom podľa stavebného zákona. Toto záväzné stanovisko
nenahrádza vyjadrenia iných orgánov štátnej správy a územnej samosprávy. V súlade s §
44a pamiatkového zákona záväzné stanovisko podlá § 30 ods. 4 pamiatkového zákona po
uplynutí troch rokov odo dňa jeho vydania stráca platnosť, ak nedošlo k jeho použitiu na
účel, na ktorý je určené.

-

Slovenský vodohospodársky podnik š.p., Správa povodia stredného Váhu I. Púchov
vyjadrenie dňa 12.7.2016 - v dokumentácií pre stavebné povolenie požaduje riešiť detail
napojenia novej komunikácie na cestu vedúcu súbežne s vodným tokom. Zároveň požaduje
dodržať ochranné pásmo vodného toku 6,0 m od brehovej čiary toku. Dokumentáciu pre SP
požaduje predložiť na vyjadrenie.

-

Slovenský pozemkový fond Bratislava, stanovisko dňa 27.3.2014 č. DE/2014/016072
súhlasí s prechodom k plánovanému územnému a stavebnému konaniu za podmienok:
a./ na dotknutý pozemok bude najneskôr do vydania kolaudačného rozhodnutia zriadené
vecné bremeno, ktoré bude zapísané v príslušnom katastri nehnuteľností a to odplatne
v prospech SPF,
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b./ k realizácii stavby je potrebné vyjadrenie prípadného užívateľa pozemku SPF,
c./ v prípade spôsobenia škôd ich stavebník odstráni na svoje náklady,
d./ stanovisko SPF nie je zmluvou o budúcej zmluve ani inou dohodou medzi SPF
a žiadateľom, na základe ktorej by bol SPF v budúcnosti povinný dotknutý pozemok SPF
previesť na žiadateľa, zároveň žiadnym spôsobom neobmedzuje SPF v nakladaní
s dotknutým pozemkom SPF.
Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:
Stavebný úrad zamietol tieto námietky:
-

žiadne

Stavebný úrad vyhovel týmto námietkam:
-

Pavel Vačko námietka dňa 12.7.2016 - Vlastník susedného pozemku p. Pavol Vačko a
manž. Kamila Vačková požadujú aby napojenie komunikácie bolo plynulé a vybudované tak,
aby bol zabezpečený prístup na ich pozemok pre poľnohospodárske účely.

Stavebný úrad čiastočne vyhovel týmto námietkam:
-

žiadnym

Odôvodnenie:
Dňa 1.6.2016 podal navrhovateľ návrh na územné rozhodnutie na umiestnenie hore
uvedenej stavby.
Stavebný úrad oznámil začatie územného konania všetkým známym účastníkom konania a
dotknutým orgánom a organizáciám. I1018]{ K prerokovaniu návrhu súčasne nariadil ústne
pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 12.7.2016, o výsledku ktorého bol spísaný
záznam.
Stanoviská oznámili:
-

Slovenská správa ciest, IVSC Žilina, vyjadrenie dňa 12.7.2016, Slovenská správa ciest
stanovisko dňa 7.4.2016 č. 5690/2016/2320/10888, Okresné riaditeľstvo PZ, Okresný
dopravný inšpektorát Považská Bystrica, stanovisko dňa 22.12.2015 č. ORPZ-PB-ODI-42070/2015, Krajský pamiatkový úrad Trenčín stanovisko dňa 1.7.2016 č. KPUTN-2016/154922/50929, Slovenský vodohospodársky podnik š.p., Správa povodia stredného Váhu I.
Púchov vyjadrenie dňa 12.7.2016, Slovenský pozemkový fond Bratislava, stanovisko dňa
27.3.2014 č. DE/2014/016072, Obvodný úrad Trenčín, odbor CD a PK vyjadrenie dňa
3.5.2016 č. OU-TN-OCDPK-2016/016821-002/MAR

Stavebný úrad zaistil vzájomný súlad predložených stanovísk dotknutých orgánov a
organizácií vyžadovaných osobitnými predpismi, zabezpečil plnenie požiadaviek vlastníkov
a správcov sietí technického vybavenia na napojenie a tieto stanoviská a požiadavky zahrnul do
podmienok tohto rozhodnutia.
Stavebný úrad skonštatoval, že umiestnenie stavby je v súlade so schválenou územnoplánovacou dokumentáciou pre dotknuté územie a projektová dokumentácia pre územné
rozhodnutie navrhovanej stavby vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu
podľa ustanovení vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných
technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby
užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Stavebný úrad preto
rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.
Účastníci konania:
-

Zdenko Martinka, Ing. Martin Vilč, FIDOP s.r.o., Ing. Miloš Šerý, Slovenský pozemkový fond,
Známi i neznámi vlastníci susedných pozemkov, Pavel Vačko
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Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania sa odôvodňuje takto:
Zamietnuté námietky:
-

neboli žiadne

Námietky, ktorým sa vyhovelo:
-

Námietke Pavla Vačku zo dňa 12.7.2016, ktorý ako vlastník susedného pozemku spolu s
manž. Kamilou Vačkovou požadovali aby napojenie komunikácie bolo plynulé a vybudované
tak, aby bol zabezpečený prístup na ich pozemok pre poľnohospodárske účely.

Námietky, ktorým sa vyhovelo čiastočne:
-

neboli žiadne

Upozornenie:
Územné rozhodnutie má podľa § 40 ods. 1 stavebného zákona platnosť 2 roky odo dňa
nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. Nestratí však platnosť, ak bude v tejto lehote
podaná žiadosť o stavebné povolenie predmetnej stavby.
Toto rozhodnutie stráca platnosť dňom, keď stavebnému úradu bude doručené
oznámenie navrhovateľa alebo jeho právneho nástupcu o tom, že upustil od zámeru, ku ktorému
sa rozhodnutie vzťahuje.
Poplatok:
Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení
neskorších predpisov položky 59 písm. a ods. 1 vo výške 40.00 € bol zaplatený dňa 1.6.2016
do pokladne Obce Visolaje.
Poučenie o odvolaní:
Proti tomuto rozhodnutiu môžu podať odvolanie účastníci konania podľa § 54 zákona č.
71/1967 Zb. o správnom konaní, v znení zmien a doplnkov, do 15 dní odo dňa jeho doručenia
na Okresný úrad Trenčín, odbor výstavby a bytovej politiky prostredníctvom stavebného úradu
Obce Visolaje, Visolaje č. 40, 018 61 Beluša.
Toto rozhodnutie je preskúmateľné príslušným súdom po vyčerpaní riadnych opravných
prostriedkov.

podpísané starostom obce
Vincenc Hrenák
starosta obce

Príloha pre navrhovateľa:
-

overená projektová dokumentácia pre územné konanie
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Doručí sa:
účastníci (doručenky)
1. Zdenko Martinka, Visolaje súp. č. 47, 018 61 Visolaje
2. Ing. Martin Vilč, FIDOP s.r.o., Jánošiková súp. č. 21, 010 01 Žilina
3. Ing. Miloš Šerý, Slatinská súp. č. 2353/202, 018 61 Beluša
4. SR-Slovenský pozemkový fond, Búdkova súp. č. 36, 817 15 Bratislava
5. Známi i neznámi vlastníci susedných pozemkov
6. Pavel Vačko, SNP súp. č. 1471/114, 017 01 Považská Bystrica
dotknuté orgány
7. Slovenská správa ciest, IVSC, Martina Rázusa súp. č. 104, 010 01 Žilina
8. Okresné riaditeľstvo PZ, Okresný dopravný inšpektorát, Kukučínova súp. č. 186/1, 017 01
Považská Bystrica
9. Okresný úrad, odbor starostlivosti o ŽP, Štefánikova súp. č. 820/16, 020 01 Púchov
10. Okresné riaditeľstvo Hasičského, a záchranného zboru, Stred súp. č. 46/6, 017 01
Považská Bystrica
11. Okresný úrad Považská Bystrica, odbor CDaPK, Centrum súp. č. 1/1, 017 01 Považská
Bystrica
12. Okresný úrad pre cestnú dopravu a PK, Hviezdoslavova súp. č. 3, 911 49 Trenčín
13. Krajský pamiatkový úrad Trenčín, P.O. Box 18, J. Červeňa 34, 971 06 Prievidza
14. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Slovenských partizánov súp. č. 1130/50, 017 01
Považská Bystrica
15. Považská vodárenská spoločnosť a.s., Nová 133, 017 01 Považská Bystrica
16. Slovak Telekom a.s., Bajkalská súp. č. 28, 817 62 Bratislava
17. Slovenský vodohospodársky podnik š.p., Správa povodia stredného Váhu I. Púchov,
Nimnica súp. č. 1/97, 020 01 Nimnica
18. SPP - Distribúcia a.s., Mlynské Nivy súp. č. 44, 825 19 Bratislava
19. Slovenský pozemkový fond, Námestie A. Hlinku súp. č. 29/34, 017 01 Považská Bystrica
20. Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke súp. č. 2927/8, 010 47 Žilina
21. Energotel, Jána Milca súp. č. 44, 010 01 Žilina
22. Slovenská správa ciest, Miletičova súp. č. 19, 826 19 Bratislava

Toto rozhodnutie musí byť vyvesené na úradnej tabuli mesta /obce/ na dobu 15 dní.

Vyvesené dňa: 07.09.2016

Zvesené dňa: ....................................

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie rozhodnutia.

podpísané starostom obce a opečiatkované

