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Vec :

„Automatický sklad surových autoplášťov“ -  stanovisko k oznámeniu o zmene 
navrhovanej činnosti

Mesto Púchov Vám na základe žiadosti a posúdenia predložených dokladov k „Oznámeniu 
o zmene navrhovanej činnosti „Automatický sklad surových autoplášťov“ navrhovateľa 
Continental Matador Rubber, s.r.o., T. Vansovej 1054, Púchov, vypracovanom 
ENVICONSULT spol. s.r.o., Obežná 7, 010 7 Žilina, s navrhovanou činnosťou situovanou na 
pozemkoch KNC č. 460/12, č.460/66, č. 460/88, č.460/89, č. 460/90, č.457/36, č.457/37, 
č.457/41, č.457/43 v k.ú. Horné Kočkovce v areáli CMR s.r.o., Púchov Vám zasiela nasledovné 
stanovisko:
- voči navrhovanej činnosti nemáme výhrady, navrhovaná činnosť vyplynula už z povolenej 
činnosti „Rozšírenia výroby na 20 mil. ks osobných plášťov, Rozšírenie výroby na 3,3 mil. ks 
nákladných plášťov“, ktorá sa nachádza v rámci uzatvoreného areálu s funkčným využitím 
v súlade so schváleným územným plánom mesta (Územný plán mesta Púchov, schválený 
uznesením MsZ č. 120/2007 aV ZN  č. 14/2007 zo dňa 21.12.2007 a Dodatok č.l k VZN č. 
14/2007 schválený unesením č. 68/2017 zo dňa 28.6.2017) a záväznými regulatívami ako 
plochy priemyselných areálov -  plochy a zariadenia priemyselnej výroby všetkých druhov 
s technologickými zariadeniami súvisiacimi s hlavnou prevádzkou, u ktorých sa predpokladá 
dlhodobá stabilita tejto funkcie.

V stanovenej lehote nebolo k uvedenému oznámeniu na MsÚ v Púchove -  odbor 
výstavby a ŽP doručené žiadne stanovisko.

Pretože sa u predloženého zámeru neočakávajú ďalšie negatívne vplyvy na charakter 
okolitej krajiny navrhujeme, aby sa tento zámer ďalej neposudzoval podľa zákona.

Toto stanovisko nenahrádza súhlasy vlastníkov susedných nehnuteľností, rozhodnutia, 
stanoviská, vyjadrenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy požadované 
podľa osobitných predpisov.
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