OBEC

MOTEŠICE

SPOLOČNÝ STAVEBNÝ ÚRAD
so sídlom v Trenčianskych Tepliciach
Gen. M.R. Štefánika č. 4, 914 51 Trenčianske Teplice
Č. s : 7102/684/BVDS/2018
V Trenčianskych Tepliciach 27.6.2018
Vybavuje, tel. : Ing. Mičega, 032/655 67 13, email : stavebne@teplice.sk

VEREJNÁ

VYHLÁŠKA

OZNÁMENIE
o začatí územného konania a o nariadení ústneho pojednávania
Navrhovateľ Mesto Trenčianske Teplice, M.R. Štefánika 4, 914 51 Trenčianske Teplice podal dňa
25.6.2018 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby

„PARKOVISKO A SPEVNENÉ PLOCHY PRI BD ŠTVRŤ SNP č. 7 až 11“,
ktorú navrhuje umiestniť na pozemku KN „C“ parcela č. 708/1 v katastrálnom území Trenčianske Teplice.
Obec Motešice ako orgán štátnej správy na úseku územného plánovania a stavebného poriadku
podľa Čl. I ust. § 5 písm. a) bod č. 1. 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 v súčasne platnom znení v spojení
s § 5 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v súčasne platnom znení a ako príslušný stavebný
úrad (ďalej len „stavebný úrad“) podľa § 117 ods. 1. zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku (ďalej len „stavebný zákon“) v súčasne platnom znení a podľa určenia stavebného
úradu Okresným úradom Trenčín, odborom výstavby a bytovej politiky podľa § 119 ods. 3 stavebného
zákona listom zo dňa 13.2.2018 pod č.s. OÚ-TN-OVBP2-2018/6542-2/Ma oznamuje verejnou vyhláškou
podľa § 36 ods. 1 a 4 začatie územného konania dotknutým orgánom a známym účastníkom konania
a súčasne na prerokovanie predloţeného návrhu nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnym
zisťovaním na deň

24. júla 2018 (utorok), o 9,00 hod.,
so zrazom účastníkov konania pri objekte trafostanice pred vstupom do zdravotného strediska na ulici Štvrť
SNP v Trenčianskych Tepliciach.
Do podkladov pre rozhodnutie moţno nahliadnuť pred dňom ústneho pojednávania
na stavebnom úrade pondelok, od 8.00 do 16.00 hod., stredu aţ do 17.00 hod. a v piatok do 15.00 hod. a pri
ústnom pojednávaní. Obedná prestávka v trvaní 0,5 hod je v časovom rozmedzí od 12.00 do 13.00 hod.
Návštevu odporúčame vopred telefonicky dohodnúť.
Účastníci
konania, môţu svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr pri ústnom
pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne. Dotknuté orgány oznámia svoje stanoviská v rovnakej lehote, v
ktorej môţu uplatniť svoje pripomienky a námietky účastníci územného konania. Ak niektorí
z orgánov potrebuje na riadne posúdenie návrhu dlhší čas, stavebný úrad na jeho ţiadosť určenú lehotu pred
jej uplynutím, primerane predĺţi. Ak dotknutý orgán, ktorý bol vyrozumený o začatí územného konania,
neoznámi v určenej alebo predĺţenej lehote svoje stanovisko k navrhovanej stavbe, má sa
za to, ţe so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí. Ak sa nechá niektorý účastník konania
zastupovať, musí jeho zástupca predloţiť písomnú plnú moc s podpisom toho účastníka, ktorý sa nechá
zastupovať.

Ing. Miloš M I Č E G A
vedúci úradu
Doručí sa :

1. Mesto Trenčianske Teplice, M.R. Štefánika 4, 914 51 Trenčianske Teplice
2. Verejnou vyhláškou - vlastníci bytov v bytovom dome na ulici Štvrť SNP 124/7 a 8 a 125/9 aţ 11
Na vedomie :
- Krajský pamiatkový úrad v Trenčíne, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
- Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o ŢP, Hviezdoslavova 1, 911 01 Trenčín
- Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Trenčíne, Jesenského ul. 4, 911 01 Trenčín
- RUVZ v Trenčíne, Nemocničná 4, 911 01 Trenčín
- Západoslovenská distribučná a. s., Čulenova 6, 811 01 Bratislava
- SPP- distribúcia a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
- Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
- Trenčianske vodárne a kanalizácie, a. s., Koţušnícka 4, 911 05 Trenčín
- Mesto Trenčianske Teplice, odd. PZP
- a/a

Vyvesené :

.......................... 2018

Zvesené :

.......................... 2018

...............................................
podpis oprávnenej osoby a odtlačok pečiatky

