Číslo : 291/07/MT

V Motešiciach, 5.6.2007

OZNÁMENIE
o začatí územného konania a nariadenie ústneho konania
Podľa §36 ods.4 zákona č50/1976 Zb., o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v platnom znení
/ďalej len stavebný zákon/.

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
Na návrh: Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. , Nábrežie za hydrocentrálou č.4,
949 060 Nitra zastúpená podľa udelenej moci firmou Poyry Enviroment a.s. Botanická
834/56, okres Brno – mesto, 602 00 Brno, ČR, bolo v Obci Motešice dňa 5.6.2007 začaté
územné konanie o umiestnení stavby:
Kanalizácia v obciach Horné Motešice a Dolné Motešice,
výstavba ČOV Dolné Motešice,
v katastrálnom území Horné Motešice a Dolné Motešice. Uvedeným dňom bolo územné
konanie začaté.
Obec Motešice, stavebný úrad príslušný podľa §117 ods.1, zákona číslo 50/1976 Zb.,
stavebného zákona, v súlade s §36 stavebného zákona oznamuje začatie územného konania a
na prerokovanie návrhu nariaďuje ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním na deň :
21. júna 2007, o 10.00 hod.,
so zrazom účastníkov konania v zasadačke na obecnom úrade Obce Motešice.
Do podkladov pre rozhodnutie možno nahliadnuť na tunajšom stavebnom úrade a pri
ústnom pojednávaní.
Účastníci konania, môžu svoje námietky k žiadosti o umiestnení stavby uplatniť
najneskôr pri tomto ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne. V rovnakej lehote môžu
svoje stanovisko oznámiť dotknuté orgány, inak podľa §36 ods.3 stavebného zákona sa má za
to, že ich stanovisko je kladné.
Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, musí jeho zástupca predložiť
písomnú plnú moc s podpisom toho účastníka, ktorý sa nechá zastupovať.
Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa §36 ods.4 stavebného zákona,
a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Obce Motešice.

Mária M i š á k o v á
starostka obce
Vyvesené: 5.6.2007
Zvesené:

Na vedomie:
- Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
- Západoslovenská energetika a.s., Služby regiónálnej správy sietí Sever, 1. mája č. 13, 912 50 Trenčín
- Slovenský plynárenský priemysel, regionálne centrum,
- Ul. Podjavorinskej 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
- Slovak Telecom, a.s., Centrum služieb infraštruktúry sever, Poštová č. 1, 010 08 Žilina
- UPC BROADBAND s.r.o., Lamačská č. 3, 845 69 Bratislava 45
- Ministerstvo obrany SR, Správa nehnuteľného majetku a výstavby, Kutuzova č. 8, 832 47 Bratislava
- Okresné riaditeľstvo PZ SR, Okresný dopravný inšpektorát, Kvetná č. 7, 911 01 TN
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Nemocničná č. 4, 911 01 TN
- Správa ciest TSK, Správa a údržba Trenčín, Brnianska 3, TN
- Krajský pamiatkový úrad, Jilemnického č. 2, TN
- Slovenský pozemkový fond, Brigádnická 22, TN
- Slovenský vodohospodársky podnik, odštepný závod, Nábrežie I.Krasku 834/3, 921 80 Piešťany
- OÚŽP TN Ul. Gen. M.R.Štefánika č.20, 911 01 Trenčín
- Obvodný pozemkový úrad, Nám. Sv. Anny č. 3, 911 49 Trenčín

