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Podpis a pečiatka orgánu, ktorý potvrdzuje zverejnenie vyhlášky.

O Z N Á M E N I E
o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho konania

VEREJNOU  VYHLÁŠKOU
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

       Železnice Slovenskej republiky, Generálne riaditeľstvo Bratislava, Klemensova č. 
8, 813 61 Bratislava 1, v zastúpení REMING CONSULT, a.s. Trnavská cesta č. 27, 831 04 
Bratislava  podal dňa  16. 12. 2015 na tunajší  špeciálny stavebný úrad žiadosť o vydanie 
stavebného povolenia na stavebné objekty majúce charakter dopravných stavieb:

SO 44.38.02 Púchov - Považská Bystrica, úprava komunikácie pod novým železničným 
   mostom na ostrove Nosice

SO 44.38.03.2 Púchov - Považská Bystrica, prístupová komunikácia k železničným 
      viaduktom na ostrove Nosice - komunikácia k areálu

hlavnej stavby:  „ŽSR Modernizácia železničnej trate Púchov – Žilina, pre rýchlosť do 
160 km/h – I. Etapa“, UČS 44 Púchov – Považská Teplá, 

v katastrálnom území Nosice, na pozemkoch parc. 
.:
SO 44.38.02: KN 820/66 - 820/75, 820/78, 1364/5, 1364/6, 1364/7, 1381/6, 1364/3, 1381/1
registra „C“, ako líniová stavba,
SO  44.38.03.2: KN  820/19  –  820/22,  820/24,  820/26,  820/28,  820/30,  820/32,  820/35, 
820/38, 820/40, 820/42, 820/44, 820/46, 820/47, 1370/18 – 1370/21, 1370/3, 1371/4, 1371/5, 
1372/2, 1370/17 registra „C“ ako líniová stavba.

      Na stavbu bolo  dňa 12.  03.  2009 mestom Považská Bystrica vydané rozhodnutie 
o umiestnení stavby č. RM 1101/S/2009-12 TA5 A-10, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 29. 
04. 2009 a pod č. Odd. SP/121/2012/1964 1/TA5/A-10 zo dňa 03. 12. 2013 bolo vydané 
mestom  Považská  Bystrica  rozhodnutie  o povolení  zmeny  územného  rozhodnutia 
o umiestnení stavby, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 04. 02. 2013.

      Uvedeným dňom sa začalo stavebné konanie.

      Mesto Púchov ako príslušný špeciálny stavebný úrad podľa § 3a, ods. 4 a § 16 
zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov, podľa § 
120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v 
znení  neskorších  predpisov  (ďalej  len  „stavebný  zákon),  v  súlade  s  ust.  §  61  ods.  4) 
stavebného zákona a § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) 
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oznamuje  začatie  stavebného  konania dotknutým  orgánom  a  známym  účastníkom 
konania 

V E R E J N O U    V Y H L Á Š K O U

s uplatnením svojich pripomienok a námietok do 26. januára 2016. 

      Od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania bolo v zmysle § 61 ods. 2 stavebného 
zákona upustené, nakoľko stavebnému úradu sú dobre známe pomery staveniska a žiadosť 
poskytuje dostatočný podklad na posúdenie navrhovanej stavby

      Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na tunajšom stavebnom úrade /úradné dni 
sú v pondelok, streda, piatok/.
      
       Účastníci  konania  môžu  svoje  námietky  k žiadosti  o stavebné  povolenie  uplatniť 
najneskôr do uvedeného termínu, inak sa na ne neprihliadne.  Na pripomienky a námietky,  
ktoré boli  alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní alebo pri prerokúvaní územného  
plánu  zóny  alebo  územného  projektu  zón  sa  v zmysle  §  61  ods.1  stavebného  zákona 
neprihliada. 

      V rovnakej lehote môžu oznámiť svoje stanoviská dotknuté orgány. Na neskoršie podané 
námietky sa nebude prihliadať,  pretože v  zmysle  §  61 ods.  5)   stavebného  zákona,  ak 
dotknutý orgán štátnej správy v určenej lehote neoznámi svoje stanovisko k povoľovanej 
stavbe má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

      Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, jeho zástupca musí stavebnému 
úradu predložiť písomnú plnú moc.

                                                                                      Mgr. Rastislav H E N E K
                                                                                          p r i m á t o r mesta

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
      Oznámenie bude vyvesené po dobu 15 dní  na úradnej tabuli mesta  Púchov, v miestnej časti 
Nosice a iným spôsobom v mieste  obvyklým,  najmä v miestnej  tlači,  rozhlase  alebo  na  dočasnej 
úradnej tabuli správneho orgánu na mieste, ktorého sa konanie týka.
                                                              

- Pri stavbách s veľkým počtom účastníkov konania stavebný úrad upovedomí účastníkov o 
začatí stavebného konania verejnou vyhláškou (§ 61 ods. 4 SZ).

- Keď  účastníci konania a ich pobyt nie je známi, oznámenie sa doručuje verejnou vyhláškou 
(§ 26 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).  
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