OBEC TRENČIANSKA TURNÁ
913 21 Trenčianska Turná 86
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Č.j.: SÚ 535/2021-002 IZ
V Trenčianskej Turnej, dňa 19.7.2021

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania
podľa § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov

Dňa 19.7.2021 bol obci Trenčianska Turná doručený návrh navrhovateľa Obec
Trenčianske Jastrabie, 913 22 Trenčianske Jastrabie 102 na vydanie územného
rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby „Chodníky Trenčianske Jastrabie“ SO 02
Novostavba chodníkov
katastrálne územie Trenčianske Jastrabie
na pozemku parc. č. 1056, 1055, 1272/1(CKN)
Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.
Na prerokovanie návrhu Obec Trenčianska Turná podľa § 36 ods. 1 zákona č.
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení
neskorších predpisov
nariaďuje
ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 6.8.2021 o 9.00 hod. so stretnutím
na Obecnom úrade v Trenčianskej Turnej.
Účastníci konania môžu do podkladov uvedeného návrhu na umiestnenie stavby
nahliadnuť na Obecnom úrade v Trenčianskej Turnej a svoje námietky a pripomienky
uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, pretože na neskôr podané námietky sa
neprihliadne.
Ak sa niektorý účastník konania nechá v konaní zastupovať, jeho zástupca musí
predložiť písomné plnomocenstvo s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa
dal zastupovať.
Stavebný úrad neprihliadne na námietky a pripomienky, ktoré sú v rozpore so schválenou
územnoplánovacou dokumentáciou.
S dotknutými orgánmi a účastníkmi konania, ktorých stanoviská a vyjadrenia k návrhu na
vydanie územného rozhodnutia boli zabezpečené pred začatím územného konania, obmedzí
stavebný úrad prerokovanie návrhu podľa miery, v akej boli ich požiadavky splnené.
Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších
predpisov a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Trenčianske
Jastrabie, 913 22 Trenčianske Jastrabie 102 a na úradnej tabuli obce Trenčianska
Turná, 913 21 Trenčianska Turná 86 Správny orgán zverejňuje písomnosť súčasne iným
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spôsobom v mieste obvyklým, najmä v miestnej tlači, rozhlase alebo na dočasnej úradnej
tabuli správneho orgánu na mieste, ktorého sa konanie týka.
Upozornenie:
Stavebný úrad upozorňuje účastníkov konania, že v odvolacom konaní sa neprihliada na
námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote,
hoci uplatnené mohli byť.
Ing. Peter Mikula
Starosta Obce
Trenčianska Turná

Vyvesené dňa : ....................
Zvesené dňa: .........................
Potvrdené dňa: ......................

Pripomienky: boli – neboli

–––––––––––––––––––––––––––––––Obecný úrad v Trenčianskom Jastrabí
podpis, pečiatka

Vyvesené dňa : ....................
Zvesené dňa: .........................
Potvrdené dňa: ......................

Pripomienky: boli – neboli

–––––––––––––––––––––––––––––––Obecný úrad v Trenčianskej Turnej
podpis, pečiatka
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Doručuje sa verejnou vyhláškou
Účastníci konania
Navrhovateľ
1. Obec Trenčianske Jastrabie, 913 22 Trenčianske Jastrabie 102
Vlastníci dotknutých pozemkov – doručované verejnou vyhláškou
Na vedomie:
Dotknuté orgány:
2. Krajský pamiatkový úrad, 911 01 Trenčín, K dolnej stanici 7282/20A
3. Okresný úrad v Trenčíne, Odbor starostlivosti o životné prostredie – referát odpadového
hospodárstva, 911 01 Trenčín, Hviezdoslavova 3
4. Okresný úrad v Trenčíne, Odbor starostlivosti o životné prostredie – ochrana prírody a
krajiny, 911 01 Trenčín, Hviezdoslavova 3
5. Okresný úrad v Trenčíne, Odbor starostlivosti o životné prostredie – referát štátnej vodnej
správy, 911 01 Trenčín, Hviezdoslavova 3
6. Západoslovenská distribučná a.s., 816 47 Bratislava, Čulenova 6
7. Slovak Telekom a.s., 010 08 Žilina, Poštová 1
8. Okresné riaditeľstvo PZ v Trenčíne, Kvetná 7, 911 42 Trenčín
9. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru, 911 01 Trenčín, Jesenského 36
10. TVK a.s., 911 05 Trenčín, Kožušnícka 4
11. SPP- distribúcia a.s., 825 11 Bratislava, Čulenova 6
12. MO SR, Agentúra správy majetku, 832 47 Bratislava, Kutuzovova 8
13. PROmat TN s.r.o., 911 05 Trenčín, Matice slovenskej 447/56

Vybavuje: Ing. Ivana Zacharová
Tel.č.: 032/658 58 04, 0948 223 052
E-mail: stavebny.urad@trencianskaturna.sk
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