OBEC ADAMOVSKÉ

KOCHANOVCE

Spoločnýstavebnýúradv Trenčíne
ur. peRsrÁ č.10,91164Trenčín

SpSU 808/2008-001

ocU 22ó/08
V;rbavuje;
Šr.áb-u.ová'
65o.+]03,
09029
l 12 l 5

dňa 09.09'2008

oZNÁtuEI{IE
o začatí
stavebného
konania
podl'a $ 61 zák. č.50119,76
Zb..(starebnýzákon)v zneníneskorších
predpisov
a upustenieod ústnehopojednávania
VEREJIIÁ VYHLÁŠI(A
StavebníkŽeleznice
^S|ovenskejrepubliky, Klemensova 8, 813 6l Bratislava,
v zastúpení
RE}IING coNsULT,
a.s.Braiisla'a, Trnavská cesta27, 83l 04 Bratislava,
podaldňa0.l.0ó.2008žiadosť
lydanie
o
stavebneno
pouor.nluna stavbu:
,,ŽSR'NÍodernizácia
železničnej
trateNovéNÍesto
nad Váhom - Púchov,žkm100,500
159'100'pre trat'ovúry'chlost'do
l60 km/h..-II. Eta;a..
so 28-33.01Nlelčice
- Z|atovce,podchodprechodcovvnžkm
l12,665
so 28-38.01Nlelčice
- Zlatovce,Lomunikiciapodchodu
pre chodcovv nžkm112,665
vrátanie stien
so 28.35-3l}Ielčice
- Zlatovce'elektroinštalácia
a osl'etlenie
podchodupre chodcov
l, nžkm112'665
na ktorúbolo v1'dané
územné
rozhodrrutie
lv.Íestom
Trenčín,
Spoločným
obecnýmúradom
dňa 30.9.2003pod zn' SpSÚ 781l2003.003lzpx,t.o.e
T:.l.l".
nadobudlop,á,opru*ou.
dňa26.0-l.200{.
ParcelnéčísIa
stal'ebnýchpozemkov:
L|.712005
parc.č'll\.C88l k nor.ovzniknutei
881,/]
' .parcele
Parc.č
K .N . C 8 8 9] t L V j 7 8 , 1
r l a s r n íZkS R
U.'.edeným
dňombolo začaté
stal'ebné
konanie.
Obec Adamov.ské
Kochanor'ceďo príslušnÝ
stavebnýúradpodl.a$ l l7 ods.1 zák'č.
50lI976,Zb.o územnom
plán^ovaní
a stauebnom
poriadku(d'álejlen.stavebný
zákon)v znení
neskorších
predpisor,.
podl.a$ 6l zákonač. sol1976Zb' o uzemnomplánor,aní
a sta\'ebnom
poriadkuvzneníneskorších
predpisol'týmto ozn am uj e začatie
konaniaznámym
účas.tníkom
konania,dotknutýmorgánoma organizáciám'
Vzhťadomna to,'st"...L-f
ŽepoJonJJlao,i
s dokladnria doktrmentáciou
posk'v.tuje
dostaňčný
podkladpreposta"ni"
,]..ň',r" s
6l ods.2 stavebného
zákonaupúšt'a
sa oclústneho
pojeijnávanta
a m,estneho
zist'or,ania.

Učastnícikonania m6Žu do podkladov nahliadnut'naSpoločnom
stavebnomúradev
Trenčíne.Taktiež móžu svoje niímietkypísomneuplatniťna
Spoločnomstavebnornúrad"
v Trenčínea to najneskórdo 7 pracovných dní odo dňa doručenia
tohtooznámenia.
V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknutéorgiírry'
inak stavebný úrad
nemusína ne prihliadat'.
Ak sa nechá niektorý z účastníkov
.konaniazastupovat'musí predloŽit'jeho zastupca
pInúmoc s podpisomtoho účastníka
konania,ktoý.u n.ihá zastupovat'.
ozniimeniemá povahu verejnej vyhláškypodťa 36 odst. 4 stavebného
'Toto
zákona
$
v zneníneskorších
predpisov.Toto
musíbyi'vyvesenépo dobu 15 dnína úradnej
tabuli obecnéhoúraduAdamovské-o.zniimenie
Kochanovce.
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Ing. NÍária Pavlíková

prednostka
Spoločného
stavebného
úraduv Trenčíne

vYvEsfNÉ DŇA:
ZvEsENÉDŇÁ:
PoTVRDENÉ DŇA:
PRIPONIIENKY: boli - neboli

obecný. úrad Adamol'skéKochanovce
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