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Vec
Trenčín - Revitalizácia pešej zóny: Hviezdoslavova-Jaselská-Vajanského-Sládkovičova, inžinierske siete, obnova
vodovodu a kanalizácie - oznámenie o začatí konania (verejná vyhláška)
Stavebník, Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s., Kožušnícka 4, Trenčín, podal dňa 08.09.2021 žiadosť na vydanie
stavebného povolenia na stavbu „Trenčín – revitalizácia pešej zóny: Hviezdoslavova – Jaselská – Vajanského –
Sládkovičova inžinierske siete: SO 11 Obnova verejného vodovodu, SO 21 Obnova splaškovej kanalizácie (stoka
G-1)“. Stavba sa uskutoční na pozemkoch parc. č. KN-C 3271/5, 1158/1, 1158/5, 3271/6, 3270, 3269/1, 201/10,
199, 3269/1, 174/1, 3228/9, 3267/2, 3245/1, 300/2, 300/15, 3271/1, 300/3, 300/10, 1115/1, 3271/3, 3268/2, 3228/10
v k. ú. Trenčín. V riešenej oblasti sa nachádza vetvová vodovodná sieť rôznych materiálov a dimenzií, ktorá je v
nevyhovujúcom stave. Navrhnutá je výmena existujúceho potrubia za nové, z materiálu HDPE príslušnej dimenzie
(DN150, DN100). Trasa nového potrubia je vedená v tesnej blízkosti existujúcich vodovodných rúr, prípadne v
novej trase v spoločnom koridore s ostatnými sieťami. Celkovo bude uložených 372,9 m potrubia DN150 a 273,0
m potrubia DN100. Obnova splaškovej kanalizácie bude riešená výmenou potrubia DN300 stoky G-1 v dĺžke 101
m. Obnovou potrubí sa nahradí pôvodné potrubie novým potrubím. Dňom podania žiadosti v zmysle § 18 zák. č.
71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov začalo vodoprávne konanie.
Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek
životného prostredia, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa ustanovení § 1 a § 5 zákona
č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a o doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov, podľa § 61 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej
rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení a ako špeciálny
stavebný úrad v zmysle § 120 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
v znení neskorších predpisov
oznamuje
podľa § 61 ods. 1 stavebného zákona začatie vodoprávneho konania na povolenie vodnej stavby „Trenčín –
revitalizácia pešej zóny: Hviezdoslavova – Jaselská – Vajanského – Sládkovičova inžinierske siete: SO 11 Obnova
verejného vodovodu, SO 21 Obnova splaškovej kanalizácie (stoka G-1)“. známym účastníkom konania a dotknutým
orgánom. Nakoľko sú Okresnému úradu Trenčín dobre známe miestne pomery a žiadosť poskytuje dostatočný
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podklad pre posúdenie vodoprávneho povolenia, upúšťa v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona od ústneho
pojednávania a miestneho zisťovania.
Účastníci konania môžu v zmysle § 61 stavebného zákona uplatniť svoje námietky k projektovej dokumentácii
stavby a ku konaniu o osobitnom užívaní vôd písomne doručením na Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o
životné prostredie, najneskôr do 8 dní odo dňa doručenia tohto oznámenia. Na neskoršie podané námietky stavebný
úrad neprihliadne. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská aj dotknuté orgány. Ak niektorý z orgánov štátnej
správy potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, predĺži stavebný úrad na jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím. Ak
dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote neoznámi svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, má sa za to, že
so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.
Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na Okresnom úrade Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie
v pracovných dňoch od 8,00 do 14,00 hod., vo vopred dohodnutom čase.
V súlade s § 61 ods. 4 stavebného zákona, sa začatie konania oznamuje verejnou vyhláškou (líniová stavba). Mestu
Trenčín sa ukladá povinnosť vyvesiť toto oznámenie na úradnej tabuli spôsobom v mieste obvyklým po dobu 15
dní. Posledný deň vyvesenia (15-ty deň) sa považuje za deň doručenia.
Identifikovaní účastníci konania, ktorým sa doručuje oznámenie verejnou vyhláškou:
a. Vlastník pozemku parc. č. KN-C 3271/5, 1158/1, 1158/5, 3271/6, 3270, 3269/1, 201/10, 199, 3269/1, 174/1,
3228/9, 3267/2, 3245/1, 300/2, 300/15, 3271/1, 300/3, 300/10, 1115/1, 3271/3, 3268/2, 3228/10 v k. ú. Trenčín
b. Vlastníci susedných pozemkov, prislúchajúcich k pozemkom uvedeným pod písm. a., ak ich vlastnícke alebo iné
práva k týmto pozemkom a stavbám na nich môžu byť stavebným povolením priamo dotknuté
c. Ing, Jaroslava Vašková, projektant
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