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Vybavuje/linka

OU-TN-OCDPK-2022/000662-007 Mgr. Peter Blahovec/457

•
Trenčín
18. 07. 2022

Vec
Stavba: „Logistický park Sihoť - Chocholná-Velčice“, stavebný objekt: „SO 311 Úprava štátnej cesty I/61“
- oznámenie o začatí stavebného konania – verejnou vyhláškou
Na základe žiadosti spoločnosti PIO KERAMOPROJEKT, a.s., Dolný Šianec 1013/1, 911 48 Trenčín (IČO:
36308862) v zmluvnom zastúpení investora - SIGNUM Ltd, spol. s r.o., Rázusova 125, 093 01 Vranov nad Topľou
(IČO: 31379281) (ďalej len „stavebník“) o vydanie stavebného povolenia na:
stavebný objekt: „SO 311 Úprava štátnej cesty I/61“ (ďalej len „stavebný objekt“),
stavby: „Logistický park Sihoť - Chocholná-Velčice“ (ďalej len „stavba“),
na pozemkoch parc. č.: KN-C 2174/12, 2332, 2302/1, 2302/2, 2302/3, 2302/4, 1960/283, 1960/4, 1960/59, 1960/57,
1960/165, 1960/166, 2331, 1960/285, 1960/286 a 1960/16,
v katastrálnom území: Chocholná-Velčice.
Okresný úrad Trenčín v sídle kraja, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako vecne a miestne príslušný
orgán štátnej správy podľa § 2 ods. 3 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a
doplnení niektorých zákonov a príslušný špeciálny stavebný úrad pre cesty I. triedy (ďalej len „špeciálny stavebný
úrad“) podľa § 3a ods. 2 a § 16 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení
neskorších predpisov, v nadväznosti na § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
(stavený zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 50/1976 Zb.“), v zmysle § 61 ods. 1 a § 140a
ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb.
oznamuje
začatie stavebného konania dotknutým orgánom štátnej správy, samosprávy a všetkým známym účastníkom
konania. Nakoľko sú stavebnému úradu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad
pre posúdenie stavby, upúšťa v zmysle § 61 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. od miestneho zisťovania a ústneho
pojednávania.
Účastníci stavebného konania môžu svoje námietky uplatniť najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto
oznámenia, inak sa na nebude prihliadať. V rovnakej lehote môžu oznámiť svoje stanoviská aj dotknuté orgány. Ak
niektorý z orgánov štátnej správy potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, špeciálny stavebný úrad v zmysle § 61
ods. 6 zákona č. 50/1976 Zb. predĺži na jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím.
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KÓPIA
Ak dotknutý orgán v určenej lehote alebo predĺženej lehote neoznámi svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, má
sa v zmysle § 61 ods. 6 zákona 50/1976 Zb. za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.
Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť na špeciálnom stavebnom úrade počas úradných hodín.

Príloha
Potvrdenie o vyvesení a zvesení verejnej vyhlášky

Na vedomie
Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 0/3, 911 01 Trenčín 1
Okresný úrad Trenčín, pozemkový a lesný odbor, Hviezdoslavova 0/3, 911 01 Trenčín 1
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Trenčíne, Kvetná 7, 911 42 Trenčín 1
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne, Jesenského, 911 01 Trenčín 1
SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44b, 825 11 Bratislava-Ružinov
Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava-Staré Mesto
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, sekcia železničnej dopravy a dráh, Námestie slobody,
Bratislava-Staré Mesto, Bratislava I
Krajský pamiatkový úrad Trenčín, Pracovisko Prievidza, Nová 2, 971 01 Prievidza 1

Mgr. Lea Kolářová
vedúca odboru
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Rozdeľovník k číslu OU-TN-OCDPK-2022/000662-007
PIO KERAMOPROJEKT, a.s., Dolný Šianec 1/1013, 911 48 Trenčín 1
SIGNUM Ltd, spol. s r.o., Rázusova 125, 093 01 Vranov nad Topľou 1
SIHOTPARK s. r. o., Rázusova 125, 093 01 Vranov nad Topľou 1
Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava - mestská časť Ružinov
Železnice Slovenskej republiky, M.R.Štefánika 295/2, 960 02 Zvolen 2
Obec Chocholná-Velčice, Chocholná-Velčice, Trenčín
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Potvrdenie o vyvesení a zvesení verejnej vyhlášky
pre rozhodnutie č. OU-TN-OCDPK-2022/000662-007 zo dňa 18. 07. 2022

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky z dôvodu, že sa jedná o líniovú stavbu s veľkým
počtom účastníkov konania.
Žiadame obec Chocholná-Velčice oznámenie vyvesiť na dobu 15 dní odo dňa doručenia
spôsobom v mieste obvyklom a po potvrdení zaslať na špeciálny stavebný úrad.

Vyvesené dňa :
Zvesené dňa :
Potvrdené dňa :

Úradná tabuľa a webová stránka špeciálneho stavebného úradu
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Elektronické podpisy
Registratúrne číslo záznamu: 0070302/2022

Vec: Stavba: „Logistický park Sihoť - Chocholná-Velčice“, stavebný objekt: „SO 311 Úprava štátnej cesty I/61“ - oznámenie
o začatí stavebného konania – verejnou vyhláškou
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Pozícia

Org.útvar

Funkcia

V zast.
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18.07.2022
11:23

Kolářová Lea, Mgr.

vedúci

OU-TNOCDPK

vedúci odboru

Nie
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