
Obec K o š,
Spoločný obecný úrad Bojnice, Pracovisko Prievidza, Dlhá ul. č.3

Podacie číslo obce: 259/2017
Podacie číslo SOcÚ: 707/2017/SP-1
Vybavuje: Ing. Vážanová, 046/5427264

V Prievidzi dňa 05.02.2018

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
Vyvesené dňa: .
Zložené dňa : .

Meno, podpis a pečiatka

Oznámenie
o začatí územného konania a pozvanie na ústne pojednávanie

Navrhovateľ, Mesto Prievidza, Námestie slobody č. 14, 971 01 Prievidza, v zast.
primátorkou mesta JUDr. Katarínou Macháčkovou, prostredníctvom Ing. Petra
Širnráka - ATELIÉR INAK, Banícka 13/4, Prievidza 971 01, podal dňa 18. 12.2017 na
obci Koš návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby podľa predloženej
projektovej dokumentácie pod názvom "projektová dokumentácia k rekonštrukcii
miestnych komunikácií a chodníkov v meste Prievidza - Ul. Olympionikov",
v katastrálnom území Prievidza, na pozemkoch registra C-KN parcelné čísla 3978/5,
3978/31,397817,3980/12 (podľa uvedenia v návrhu).
Stavba pozostáva z objektov:

Komunikácia
Prekládka verejného osvetlenia

Projektová dokumentácia rieši prestavbu (rekonštrukciu) miestnej komunikácie Ul.
Olympionikov, rozdelen ú na dve etapy a prekládku verejného osvetlenia.
Predmetom posudzovania v tomto konaní je l etapa, v ktorej podľa PD je začiatok úseku
v 0,000 km, nachádzajúcom sa na MK medzi vjazdom k benzínovej stanici a vjazdom na
parkovisko k športovej hale, ukončenie je v 0,305 km, pri tenisovej hale - pozostáva
z výmeny poškodenej asfaltovej časti existujúcej komunikácie vrátane podložia, súčasťou
sú existujúce spevnené plochy na ktorých je 20 existujúcich parkovacích miest, pozdlž
miestnej komunikácie bude vbudovanych 26 nových parkovacích stád. V úseku
novobudovaných pozdlžnych stád bude preložené verejné osvetlenie.

Dňom podania žiadosti bolo začaté konanie o zmene rozhodnutia o využívaní územia
a umiestnení stavby.

Obec Koš ako určený stavebný úrad príslušný podľa ustanovenia § 119 ods. 3 v spojení
s § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovani a stavebnom poriadku
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon") v spojení
s čl. L § 5 písm. a) bod 1 zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie,
stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, v znení
neskorších zmien a doplnkov (ďalej len "stavebný úrad"), podľa ustanovenia § 36 ods.
1 stavebného zákona oznamuje začatie územného konania dotknutým orgánom a
známym účastníkom konania a súčasne nariaďuje k prerokovaniu predloženého návrhu
ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na
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na deň 06.03.2018 o 9,00 h
so stretnutím na Spoločnom obecnom úrade Bojnice, pracovisko v Prievidzi, Dlhá č.

3, v kancelárií č. 206 na II. poschodí.
Stavebník zabezpečí miestnu obhliadku stavby.

Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť pred ústnym pojednávaním na
Spoločnom obecnom úrade Bojnice, pracovisku Prievidza, Dlhá ulica Č. 3, II. poschodie,
Č. dv. 202, v stránkové dni (pondelok a streda) a pri ústnom pojednávaní. Účastníci
konania môžu svoje námietky k návrhu uplatniť najneskôr na ústnom pojednávaní, v
opačnom prípade nebudú vzaté do úvahy. Stavebný úrad súčasne upozorňuje, že podľa
ust. § 37 ods.3 stavebného zákona sa neprihliadne ani na námietky a pripomienky, ktoré
sú v rozpore so schválenou územnoplánovacou dokumentáciou a podľa ust. § 42 ods. 5
stavebného zákona sa v odvolacom konaní neprihliadne na námietky a pripomienky,
ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli
byť.

V rovnakej lehote môžu oznámiť svoje záväzné stanoviská dotknuté orgány. Ak
niektorý z dotknutých orgánov potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, musí požiadať
stavebný úrad o predlženie lehoty pre vyjadrenie pred jej uplynutím. Podľa ustanovenia §
36 ods.3 stavebného zákona, ak dotknutý orgán v určenej alebo predlženej lehote
neoznámi svoje záväzné stanovisko podľa ust. § l40b stavebného zákona k umiestneniu
stavby, predpokladá sa, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, jeho zástupca musí predložiť
písomné plnomocenstvo toho účastníka konania, ktorý sa da~~l?,~vaL- __ ,_"._
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Ing. Štefan Závadinka

starosta obce Koš

Oznámenie sa doručí:

Účastníkom konania:
l. Mesto Prievidza, Námestie slobody Č. 14, 971 01 Prievidza, v zast. primátorkou

mesta JUDr. Katarínou Macháčkovou, prostredníctvom Mestského úradu v Prievidzi,
Námestie slobody Č. 14,971 01 Prievidza

2. Pozemkové spoločenstvo bývalých urbaristov mesta Bojnice, Hurbanovo námestie
19/41, Bojnice 972 01

3. Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby, veľkému počtu
účastníkov konania (fyzické a právnické osoby), ktoré majú vlastnícke resp. iné právo
k dotknutým pozemkom a stavbám parc.č. 3978/31 a 3978/14 v k.ú. Prievidza, sa
v súlade s ust. § 42 ods. 2 stavebného zákona v spojení s ust. § 26 ods. l zákona Č.

71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov
doručí verejnou vyhláškou, na úradnej tabuli mesta Prievidza a spôsobom v mieste
obvyklým.

Dotknutým orgánom:
4. Obec Koš, v zast. starostom obce
5. Do spisu úradu


