LIESKOVE

OBEC MELCICE.

ObecnÝúrad91305 Melčice. Lieskové

dňa 15.12.2009

SpSU 729l2009-003lZm
OcU 1312009

plánovacia

Vec: Návrh na rozhodnutie o umiestnení stavby ,,Ú"e-''o
dokumentácia Horné Políčko.AdamovskéKochanovceo.

ROZHODI{UTIE
VEREJI\Á vyHrÁŠxa
Navrhovatel, obec Adamovské Kochanovce 268, 91305 Adamovské
Kochanovce, podal dňa 30.10.2009 adoplnil dňa 15.12.2009návrh na vydanie
rozhodnutiao umiestnenístavby

o,Uzemno_ plánovacia dokumentácia Horné Políčko'Adamovské
Kochanovceoo
.
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1-|99, 440120-25'850/1' 85012'
na pozemkochparc. č. 4|0l|, 1-198/1'1-19812,,
85112, 851/3, 843, 438, 420,, 422, 422lI2, 422112.23,422125,422133'k.ú.
AdamovskéKochanovce.obecAdamovskéKochanovce.
Obec Me|čice- Lieskovéako príslušný
stavebnýúradpodl'a $ 117 ods. 1
zákona č. 5011976Zb, o územnomplánovanía stavebnomporiadku v zneni
predpisov(ďalej len stavebnýzákon),posúdilapredloŽený
návrh podfa $
neskorších
35 až 38 stavebnéhozákona zosúladila stanoviská uplatnenédotknutými
konania.
organizáciami a orgánmi, posúdila námietky a vyjadrenia účastníkov
oznámila začatie územnéhokonania a nariadenie ústnehopojednávania bez
miestnehošetrenia
verejnouvyhláškoudňa 30.10.2009.Na základetohtoposúdenia
podfa $ 39astavebného
zákonavydáva

r oz hod nuti e
o umiestnenístavbv
J

Adamovské
,,Uzemno- plánovaciadokumentáciaHornéPolíčko'
t.

Kochanovcet'

Stavba bude umiestnenána pozemkochparc. č,.41011'1-198/1'I.|98l2, l.199'
440120-25,
850/1, 850/2, 85112,851/3, 843, 438, 420, 422, 422112,422112-23,
422125,422133,k.ú.AdamovskéKochanovce,obec AdamovskéKochanovcetak,
tohto
súěasť
ako je to zakreslenév situačnomýkrese, ktory tvorí neoddeliteťnú
pre navrhovateťa.
rozhodnutia

I. Stručný popis stavby, architektonickó a konštrukčnérieŠenie:
Územie sanacháďza v juŽnej častikatastrálneho uzemia obce v lokalite Horné
políčko.ohraničenéje zástavbou rodinných domov a areálom kaštieťa.Na obec je
naviazané miestnou komunikáciou v juŽnej a severnej časti pozemku. V súčasnej
dobeje lokalita vyuŽivatá ako omá póda.
pre pofnohospodárskeúčelyako orná póda.
r,yužívané
Územie je súčasnosti
V územnoplánovacej dokumentáciíje navrhnutá koncepcia hmotovéhodelenia danej
lokality ajej naviazanie na jestvujúcekomunikácie obce tak' aby sa začlenila do
jestvujúcehoprostrediaobce.
Výstavba noqfch komunikácií so všetkýmipotrebnými inŽinierskymi sieťami
umožníýstavbu nových rodinných abytových domov.
Koncepcia rczvoja obce Adamovské Kochanovce je navrhnutá tak, aby sa
zachoval doterajšíťunkčno-priestoroýryvoj obce. Dokumentácia navrhuje nové
plochy pre ýstavbu
Jednou zrozvojoých lokalít obce určenýchna výstavbu rodinných domov je
riešenéúzemie.Nachádza sa v juŽnej častikatastrálnehouzemia obce Adamovské
Kochanovce, v lokalite Hornépolíčko.
napojenie uzemia,vytvorit'plochy
obec plánuje r,ybudovaťnovékomunikačné
pre športovýareá| apripravit'podmienky pre výstavburodinných a bytóvých domov.
Navrhovaná ýstavba vytvorí novéuličnéfronty'
Nové komunikácie budútvoriťdve rovnocennékompozičnéosi, ich trasabude
územierovnomernerozdel'ovať.Zvo|ený typ rodinných domov, vofne stojacerodinné
domy. bude charakteristickýaj pre jestvujúcuzástavbu. objekty budúradenépozdiŽ
miestnej komunikácie, vytvoria vizuálnu bariéru pre priestor záhrady a súčasne
podporia celistvý obrazulice. GaráŽ pre motorovévozidlá bude situovanána pozemku
rodinného domu. Všetky stavby budú umiestnenétak, aby splňali podmienky
vzájomných odstupových vzdialeností a vzdialenostíod hranice pozemku v zmysle
stavebnéhozákona a j eho vykonávacích predpisov.
V blízkosti parku v Smere od stredu obce sa zástavba rozvoťní.V juhozápadnej
časti uzemia bude riešený športoqf arcáI, ktory bude prístupný po miestnej
komunikácii. Bude slúŽit'pre športovéaktivity miestneho obyvatefstva a rozšíriav
obci ponuku aktívneholyuŽívania voťnéhočasu.Bude to stavba pre celú verejnosť
stavba).
obce - stavbavo verejnom záujme (verejnoprospešná
Dva bytovédomy budúsituovanév južnejčastiúzemia.okolie bytoých domov
bude upravené,budúnavrhnutétrávnatéplochy s výsadbou nizkej zelene.
Lokalita Ieží v dotyku zbernej komunikácie kategórie B3.- Na túto
Stvrtok nad
komunikáciu, prieťah štátnejcesty III. triedy Kostolná _ Zarieěie
napojené
územie
bude
Adamovské
Kochanovce,
územím
obce
Váhom zastavaným
prístupovouobsluŽnoukomunikáciou kategórie C3 Mo 8/30.
obsluŽné miestne komunikácie lC3l budú plniť len obsluŽnú dopravnú
funkciu.

a
Chodníky pre pešíchnavázuju na hlavnú pešiu trasu, ktorá vedie pozdÍz štátne;
cesty II. triedy. Budú vedenépozdiž komunikácií na jednej stranevozovky. Chodník
pozdižjestvujúcej miestnej komunikácie na juŽnej hranici územia bude vedený tak,
aby bola zachovanávzrastláze|eřl. PeŠiadoprava V zóne bude vedená po dláŽdených
plochách a chodníkoch.
Všetky plochy, chodníkya prechody budúriešenébezbariérovo,aby umoŽnili
pohyb aj ťuďom s telesnýmpostihnutím. Všetky vstupy do budov' ktorébudúslúŽit'
aj na podnikanie a do prevádzkovej budovy športovéhoareálu, bude potrebné
navrhnút'ako bezbariérové.
Ze|eřt
Lokalita sa nachádza na okraji zastavanéhoúzemia. Zo severnej strany je
ohraničená plochou verejnej zelene, zo zéryadnejzástavbou rodinných domov
aareálom kaštiefa, ktory slúŽi,ako sociálny ustav . Z juŽnej strany je miestna
komunikácia so stromami pozdlŽ cesty. Ze|eň zvyšuje kvalitu obytnéhoprostredia
človeka,preto je potrebnézachovat,uŽ jestvujúcuzeleň a uskutočniťaj ýsadbu novej
zelene.
V riešenomí;zemibudúprevažnepozemkyrodinnýchdomov.Nezastavanučast'
pozemkovbudetvoriťzeleň súkromných
záhrad,pretobude trebaklásťd6razaj na

jej kvalitu.

CelkováplocharieŠeného
uzemia:
z toho - bytovédomy
- pozemkyRD
- športový
areál
- plochakomunikácií,cesty
chodníky
vjazdy
- plochazelene

6,3ha
4.378,00m.
44.494,00
m'
3.475,00
m,
8,296,00m'
2.430.00
m,
1.066.00
m'
40.120,00
m'

Pozemkypre výstavburodinnýchdomov :
rodinnédomyizolované,
sedlovástrecha- 24 RD
jednotiek2x16, spolu32bj.
Bytovédomy2,početbytoqých
Bytolrydomtrojpod|ažný
spodkrovím(mezonet),
sedlovástrecha
_
vo
verejnom
ziltjme.
Športoqfareál 2 ihriská stavba
Kanalizácia splašková
NovonavrhovanásplaškovákanaIizácia bude odvádzaťsplaškovéodpadovévody
z navrhovanýchrodinnýchdomov v rámci novej IBV ' Kana|izácia bude vedená od
posledného
rodinnéhodomu zástavbyv stredejazdnéhopruhunovej komunikácieaŽ
k miestu, kde bude zaustenádo novej projektovanejkanalizácie v obci Adamovské
Kochanovce.
Celá navrhovanásplaškovákana|izáciabude realizovaná z PVC rur kanalizačných
korugovaných
DN 300celkovejdÍzky841,00m.

Prípojky kanalizácíe:
Pre každý navrhovaný rodinný dom bude zriadená nová prípojka splaškovej
kanalizácie ukončenávo vzdialenosti 1,5m za hranicou pozemku kaŽdéhorodinného
domu. Prípojky splaškovejkanalizácie budú realizovanéz PVC rúr kanalizačných
hrdloých DN 150'
Kanalizácia daŽd,ová
Novonavrhovaná dažďovákana|izácia bude odvádzat, dažďovévody z navrhovaných
komunikácií a striech rodinných domov v rámci novej IBV. Kana|izácia bude vedená
od poslednéhorodinnéhodomu zásÍavbyv stredejazdného pruhu novej komunikácie
aŽ k miestu rryústeniado Kochanovského potoka. Na vyústeni dažďovej kana|izácie
do potoka bude osadenáspátná klapka.
Celá navrhovaná dažďová kana|tzácia bude realizovaná zPYC rur kana|izačných
korugovanýchDN 300 celkovej dÍzky l023,00 m.
Zásobovanie vodou
Novonavrhovaný vodovod pre novú zástavbu rodinných domov v rámci novej IBV
bude napojený na jestvujúci verejný vodovod vedený v asťaltovejkomunikácii. Za
miestom napojenia bude osadenévodárenskéšupátkoDN 100. od miesta napojenia
bude navrhovaný vodovod pte zástavbu navrhovaných rodinných domov vedený
v novej miestnej komunikácii. Celý novonavrhovaný vodovod bude realizovaný
z polyetylénových
rur HDPE PE 100/PN 10' DN 100 celkovejdízky92000 m.
Prípojky vody k noqým rodinným domom budú napojenéna navrhovaný verejný
vodovod navrtavacímipásmi VAS DN 100132so šupátkoma Zemnou súpravou.od
miesta napojenia bude potrubie navrhovaných prípojok vody vedené kolmo cez
navrhovanúmiestnu komunikáciu a ukončené
bude vo vzdialenosti 1,5m za hranicou
pozemku kaŽdéhorodinnéhodomu. Prípojky vody budúprevedenéz polyetylénových
rur HDPE PE 100/PN 10.D 32.
Zásobovanie plynom
Navrhovaný STL plynovod bude napojenýna jestvujúciSTL plynovod D 110, PN 90
kPa v štátnejceste. Za miestom napojenia bude na STL plynovode osadený gulový
uzáver KHP so Zemnou súpravouv teleskopickom prevedenía s poklopom ..PLYN''.
od miesta napojenia bude STL plynovod D 63, PNl vedený v navrhovanej
komunikácii, resp. v chodníku vedfa miestnej komunikácie. Celý plynovod bude
prevedenýz polyetylénoqfch rúrPE-HD SDR 11 PE(100) d 63 celkovej dlŽky 1007
m.
Zásobovanie elektrickou energiou
Silnoprúdovérozvody
Pre zásobovanie el. energiou v navrhovanej zástavbe 24 rodinných domov
atroch bytoých domov (2x16 bj.) bude nutné rybudovat' preloŽku vzdušného
vedenia VN č. 295, do káblového vedenia so zaslučkovanímdo navrhovanej
podzemnej kioskovej transformačnejstanice a kábloý rozvod NN.
Transformačná stanica EH8 B/1x630 kVA
Riešená bude kiosková transformačná stanica EH8B
s hermetizovaným
transformátorom 630 kvA- fu elektro Harámia Lozorno. Transformačnástanica bude
maťpriestor pre transťormátorapre rozvádzače\IlrioNN, skriňu merania USM.

Pre|ožkaVN vedenia :
VN vedenieč.295,3xAlFe 110mm.. Dve
V záujmovompriestoresa bude nachádzat,
existujúcep. b. sa zdemontujúanahradia sa noými betónovými 51, 52, ktorébudú
koncové. Zdemontované vedenie Sa nahradí kábloým vedením NA 2XS(F)
2Yl3x1x240 - 20kV, ktoréslučkovýmspÓsobom napojínavrhovanúTS v rozvádzači
'\rN - RMGADI. Na navrhovanýchp' b. sa umiestniazvodičeprepátia'
Slaboprúdovérozvody:
Pre novo budovanúzástavbu rodinných a bytových domov (24 rod. domov + 32 bytov
v bytových domoch l2l), bude r,ybudovanýnoqi káblový rozvod telefonu, káblami
TCEPKPFLE 100xN0,6. Spósob a bod napojenia určíprevádzkovatef rozvodov
v obci T Com .
Trasa novéhokábla bude vedená v chodníku,resp. v zelenom páse pri chodníkoch.
V prestupe cez cestu bude kábel vedený v chráničke. Na trase rozvodu budú
rozmiestnenésvorkovnicovéskrinky MUR (1 lks).
Vonkajšie osvetlenie:
Pre novo budovanú zástavbu rodinných a bytoqých domov, bude rrybudovaný nový
káblolry rozvod vonkajšiehoosvetlenia zemnýmkáblom CYKY 4x16, Káble * slučky,
budúpripojenéz RVo rozvádzača'umiestnenéhopri navrhovanej trafostanice a budú
vedenévo výkope v chodníkoch.Budú r,ytvorenéštyri okruhy. SadovéstoŽiare(4,0
m), budú osadenév chodníku. PouŽité budú ýbojkové svietidlá sodíkové70W.
V cestebudúkáble vedenév chraniěkách.
Spósob doterajšiehovyužitia pozemkov: orná póda.

a architektonického
II. Podmienkyna zabezpečenie
súladuurbanistického
riešeniastavbys okoliťýmživotnýmprostredím.
rozhodnutie\Tpracoval:Ing.Martin Knap,
dokumentáciupre územné
1. Projektovú
reg.č.
0t25*Z*I.
Projektovú
2,
dokumentáciupre stavebnépovoleniemusia spracovaťprojektanti
zákona.
spósobilípretútočinnost'podfa
$ 45 stavebného
3. PoŽiadavky lyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov štátnej správy a
dotknutých organizáciía poŽiaďavkyvyplývajuce zo všeobecnýchtechnických
poŽiadaviekna ýstavbu a zo STN:
Kochanovcezo dňa 24.11.2009'č.387/2009
obec Adamovské
Krajský pamiatkovýúradv Trenčíne
zo dňa 24.06.2009,č.TN-09/646-2/3242/IÝip
v Ústrednom zo7namepamiatkovéfondu no je tu velmi pravdepodobné
odkrytie nových archeologickýchlokalít' načo bude potrebnéprihliadať
plánu
v jednotliqfch stavebnýchetapáchrea|izácieauplatňovaniaúzemného
rozhodnutiapre jednotlivé
v praxi, kedy podmienkoupre r,ydanieúzemného
prípadochs poŽiadavkou
v oprávnených
akcie budevyjadrenieKPU Trenčín,
archeologickéhoý skumu
na zabezpeěeniezáchranného
Kraj-ský úrad životného prostredia v Trenčíne zo dňa 3I.07.2009' č,
KUZ P/2009/0046 8-002/SD

obvodný úrad životného prostredia v Trenčíne zo dňa 01.07.2009, č.
oaŽ P/2009/0t 766-002 TTM
obvodný úrad životného prostredia v Trenčíne zo dňa 01.07.2009, č.
oaŽP/2a09/01764-002
obvodný úrad životného prostredia v Trenčíne zo
oUŽP/2 009/01 76 7-002 TCI

dňa

19,06.2009' č,

obvodný úrad životného prostredia v Trenčíne zo dňa 23.06.2009, č.
oUŽ P/2009/0I 763.002 TSV
Kochanovce
kanalizáciouvobci Adamovské
s projektovanou
splaškovou
jednotlivýchobjektovdo nepriepustnýchžúmp
navrhovanýchrodinných domov, bytoqých domov, spevnenýchplÓch,
aby
parkovíska komunikácii do recipientuKochanovský potok zabezpečit,,
látok a plávajúcich
voďy zpovrchovéhoodtokuboli zbavenéznečisťujúcich
látok v súlades $36vodného
zákona
dažďovákana|izáciasúpodťa$52 vodnéhozákona vodnými stavbamia ich
vodnej stavbypodťa$26
lybudovaniepodliehapovoleniuna uskutočnenie
povolenie
úradna zák|adežiadosti,
vodnéhozékona.Vodoprávne
lydá tunajší
právoplatnéhoúzemnéhorozhodnutiaa ďalšíchpokladov v súlades $8
lyhlášky 45312000
Z.z.
povoleniuna osobitné
užívanie
vód podťa$21vodnéhozákona
.
RaVZ v Trenčíne
l5.06.2009,
dňa
č.
8/2009/02870-002/215
zo
ZSE a.s. Trenčínzo dňa 08.06.2009
TVS a.s, Trenčínzo dňa 29.06.2009,č.2804/301-2009
jestvujúcej zástavby,Konkrétnesa jedná o územieza jestvujúcouzástavbou
situovanou pozd|Ž obecnej komunikácie obce auzemia spájajúcejmiestnu
- Melčice-Lieskové
stameje to
komunikáciuChocholná-Velčice
a na opačnej
je všakvodovodnépotrubietrasované
iba
obecnákomunikácia.V súčasnosti
v miestnejkomunikácii jedná sa o vetvu,'B 1.. PVC, DN 150'.Na opačnej
strane napojenia zóny na komunikáciu vedenú okolo ,,Ustavu Soc.
je vodovodDN 100ukončený
starostlivosti..
hydrantomcca 50 za vstupomdo
areálu.NakoťkoUPD predpokladáobojstranné
napojenievodovodunavrhnúť
prepojovaciuvetvu meďzi jestvujúcimivodovodnýmivetvami obce formou
rozšírenia
vodovodnejsiete' na ktorúbude napojenýnavrhovanývodovod
v miestachprepojenianavrhovanýchobsluŽnýchkomunikácií.
zónu.
profil s výpočtomtlakoqýchpomerovpre navrhovanú
Z.z
mnoŽstvaoV riešit'vzmyslezákonač,68412006
Potrebuvody a výpočet

kanalizácie. V rámci kanalizačnej siete je okrajom predmetnej zóny
v priamej |ínii pozdižoplotenia areálu USS - navrhnutá gravitačnávetva,,CA..
S VyúStenímdo navrhovanej PSOV 2 (v areá|i USS) a v jej súbehui vytlačná
vetva odpadových vód z PSOV 2 do KŠ obecnej kanalizácie Melčice.
Lieskové. VzhLadom na uvedenéje potrebnétúto skutočnost'zohl'adniť a
zapracovat.
ako súčasiÚpo.
dopravovanédo PSOY 2, Yzhťadom na napojenie zóny na projektovaný
systémodkanalizovania je potrebnéposúdiťkapacitnéparametrePSOV, do
ktorej budúodvádzanéoY smerované.
posúdenie.
v územnom pláne
zóny,
Navrhované rozšírenie vodovodných
(i kanalizačných) potrubí riešit' plochami verejného významu. Rozsah
akana|izaěnej siete
navrhovaného riešenia rozšírenia vodovodnej
Trenčína následne
pracovníkmi
a.s.
TVS
v rozpracovanosti konzultovať s
predloŽit'naTVS a.s.Trenčín
SPP a.s. NovéMesto nad Vdhom zo dňa 09.06.2009
oRH a ZZ v Trenčínezo dňa 10.06.2009, č.ORHZ-613/2009
Slovenský pozemokfond Trenčínzo dňa 09.06.2009,č.1553/09/Ro 6
ORPZ oDI Trenčínzo dňa 14.12.2009, č.ORP-I506-3/DI.TN-ING.2009
vpusťamipri úpravecesty do kategórie v zmysle STN a v úsekubez chodníka
riešenímpripojenípozemkov
so zabezpečením
rigolu so súčasným

verejnýmosvetlením'pričom,stipyverejnéhoosvetleniasituovaťhlavne mimo
chodníkov, v prípade' ak stlpy budú situované do chodníkov, zabezpeěit,
priechodzípriestormin. 1,5 m
,,verejnéosvetlenie..',,odvodneniekomunikácií.. pre stavebnépovolenie
v rozpÍacovanostipredloŽiťDI na konzultáciu a následne na r,7'jadrenie
obvodný úrad pre CD a PK v Trenčíne zo dňa 15.12,2009' č. AA2009/045640O4/IVÍAT
napojeniana cestu treba požiadaťtunajšíúrado vydanie povolenia na zvláštne
uŽívanie uvedenej cesty, uzávierku cesty aurčenie prenosnéhodopravného
značeniapočas prác' ktoré bude vopred spracovanéa odsúhlasenéna ORPZ
oDI Trenčín
ods. 4 zák.č. 1351196I Zb v znení neskoršíchpredpisov (cestný zákon),
polomery vnútornýchhrán oblúkovv mieste napojeniabudúriešenévo vďahu
prístupovýmvozidlám (zásobovanie,odvoz TKo a pod...)' resp.
k najváčším

obmedzit'prístupz jednotlivýchdopravných
vo vzt'ahuk riešeniuje potrebné
smerov,t.z.min.12,0m
rozhfadna obidva
dostatočný
cestnejpremávkya musíbyťtrvale zabezpečený
dopravnéSmeryv zmysle STN
zariaďenia cesty III/06128,v úseku s chodníkomriešiťodvodnenie cesty'
pričom musí byt' rešpektovanákategorijnáŠírkakomunikácie. Samotné
tak' aby z miestnychkomunikácii apriťahlých
napojeniemusí byť riešené
pozemkov nedochádzalok vytekaniu vÓd a nečistótna cestu ($1 vyhl.č.
3slr984Zb.)
strojným zarezanim krytu a natretímstyčnýchplóch asfaltovou emulziou
jednotlivýchkonštrukčných
vrstievvozovky
s preplátovaním
cesty
Škodyna cestnomtelese' užívateťom
Žiadater zodpovedáza prípadné
majetku tretíchosób' vzniknutéz dóvodu rea|tzácie
alebo na nehnuteťnom
napojeniana cestu111106128
cestnej
zmeniťak si to lryžiadaverejnýzáujemalebobezpečnost'aplynulosť
nákladov
premávky,čímžiadateťom
nevznikánarokna úhraduuŽ vniknutých
Slovenskásprdvaciest Trenčínzo dňa II.I2.2009
zákonadva roky odo dňa
Toto rozhodnutieplatív zmysle $ 40 ods.1 stavebného
nadobudnutiaprávoplatnosti.Nestratívšak platnost',ak v tejto lehote bude podaná
povolenie.
Žiadost'o stavebné
III. Rozhodnutieo námietkachúčastníkov
konania:nebolivznesené.

odóvodnenie:
Navrhovateť Obec Adamovské Kochanovce 268, 91305 Adamovské
Kochanovce, podal dňa 30.10.2009 návrh na umiestnenie stavby ,,Územno na
plánovacia dokumentácia Horné Políčko, Adamovské Kochanovce..,
pozemkochparc.č. 41011,|.19811,|.|98|2, |.|99, 440120.25,850/1'85012,85ll2,
851/3' 843, 438, 420, 422, 422ll2, 422112_23,422125, 422133'k.ú. Adamovské
Kochanovce. obec AdamovskéKochanovce.
Stavebný úrad oznámi| zaěatie územnéhokonania bez miestneho šetrenia
verejnouvyhláškoudňa 30.10.2009.
Stavebný úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby podťa $ 37 stavebného
zákona a zistil, že jej umiestnenie zodpovedá hťadiskám starostlivosti o životné
prostredie,resp. Že týmto hfadiskám neodporuje,ani Životnéprostredieneohrozuje.
Pre územie v ktorom sa nachádzajú pozemky dotknuté umiestňovanou stavbou je
spracovaná územnoplánovacia dokumentácia.

Umiestnenie stavbyje v súlades jeho záváznou a smeťnoučasťou.
Umiestnenie vyhovuje aj všeobecnýmtechnickýmpožiadavkám na ýstavbu a
vyhl. č. 53212002Z.z. o všeobecnýchtechnických požiadavkách na stavby užívané
osobami s obmedzenouschopnost'oupohybu.
Stanoviská účastníkovkonania' dotknutých orgánov a zaintercsovaných
organizáciíboli skoordinovanéazahmutédo podmienok tohto rozhodnutia.
Stavebný úradpreskúmalnávrh aj z hťadiska $ 38 stavebnéhozákona a zistil,
Že navrhovateť nemá vo vlastníctve pozemok' na ktorom by mala byt' stavba
umiestnená' Vlastníci pozemkov v územnomkonaní súhlasili s umiestnenímstavby'
o čom boli doloŽenér,yhláseniavlastníkov pozemkov s pripomienkou, Že stavebník
do podania žiadosti o lydanie stavebnéhopovolenia zabezpeči majetko - právne
'uysporiadaniepozemkov' resp. získa iné právo k pozemku. K tejto pripomienke bol
investor stavby zaviazaý ju splnit'.
Správny poplatok: v zmysle zákona č. 14511995Zb. v zneníneskoršíchpredpisov:
oslobodenéod poplatkov.

Poučenie:
je podťa$ 53 a $ 54 ods.I a2 zák,č'7111967
Zb. o
Protitomutorozhodnutiu
správnomkonanímoŽnépodaťodvolaniev lehote do 15 dní odo dňa doručenia
prostredníctvom
obce Melčicerozhodnutiana Krajský stavebnýúradv Trenčíne
Lieskové.
Včaspodanéodvolaniemá odkladnýúčinok.
RozhodnutiemoŽnopreskúmat'
súdomažpo r,yčerpaní
všetkýchriadnychopravnýchprostriedkovv zmysle správneho
poriadku.
Toto rozhodnutiemá povahuverejnejryhláŠkypodťa$ 36 odst.4 stavebného
po dobu 15
predpisov.Toto oznámeniemusíbyťr,yvesené
zákonav zneníneskorších
dnína úradnej
tabuliv obci AdamovskéKochanovce.
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Ing. Miroslav Matiaš
starosta
obce Melčice_ Lieskové
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[ng. Mária Pavlíková
prednostka
úraduv Trenčíne
stavebného
Spoločného

2009
vYvESENÉ
oŇ,q.: 1B0Ec.
zvrsENÉoŇa:
POVRDENÉnŇn:
PRIPOMIENKY: boli- neboli

Obec AdamovskéKochanovce

Doručísa:
Účastníci
konania:
l. obec Adamovské
Kochanovce268.91305Adamovské
Kochanovce
2. obec Melěice_ Lieskové
3. ZASI s.r.o.,Námestiesv.Anny 10,911 0l Trenčín_
projektant
Na vedomie:
4. Krajskýpamiatkoqýúradv Trenčíne
5. obvodnýúradŽivotného
prostrediav Trenčíne
6. nÚvz v Trenčíne
7. TVS a.s.Trenčín
8. ZSE a.s.Trenčín
9. SPP a.s.NovéMestonadVáhom
l0. SlovakTelecoma,s,Ži\ina
1l. obvodnýúradpre CD a PK v Trenčíne
12.oRH aZZv Trenčíne
13.obvodnýpozemkoqýúradv Treněíne
14' obec AdamovskéKochanovce- na r,yvesenie
15.obec Melčice- Lieskové_ na r,ryvesenie
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