OBEC SUCHÁ NAD PARNOU
Spoločný obecný úrad, Kollárova 8, 91702 Trnava
Výst.SNP-55/202 1/Bk-l 72
Číslo:
Vybavuje: Ing. Ingrid Barteková
Tel.:

033/55 64 391

e-mail:

bartekova@soutt.sk

v Trnave dňa 12.05.2022
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Obecný úradvStichej nad Parnou
turn:

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENIE
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O ZAČATÍ KONANIA O DODATOČNOM POVOLENI STAVBY
A NARIADENIE ÚSTNEHO POJEDNÁVANIA

Ing. Ľuboš Kalný, nar. 13.08.1 987, Vl. Clementisa 6643132, 91701 Trnava,
PaedDr. Karol Hodulík, nar. 28.09.1956, 919 01 Suchá nad Parnou 243,
PhDr. Oľga Gažovičová, nar. 04.04.1 959, Gojdičova 47617, 920 41 Leopoldov,
Tomáš Gajda, nar. 19.05.1986, Na hlinách 6929125, 917 01 Trnava,
ktorého zastupuje Mgr. Adam Rapšo, nar. 26.06.1981, 919 61 Ružindol 578
(ďalej len “stavebník“) dňa 12.03.2021 podal žiadosť o dodatočné povolenie stavby:
IBV Diely
SO 01 Komunikácia
na pozemku register “C“ parc. Č. 2341153, 2341166, 2341197, 2341198, 23411386, 23411388
v katastrálnom území Suchá nad Parnou v obci Suchá nad Parnou. Uvedeným dňom bob
začaté konanie o dodatočnom povolení stavby.
Stavba obsahuje:

SO 01 Komunikácia
Miestna komunikácia bude slúžiť ako prístupová komunikácia k budúcim rodinným domom.
Vetva A : kategória C3 MO 6,5/30 dlžky 237,52 m sa napája na eXistujúcu miestnu
komunikáciu priamym stykovým pripojenim,
vybudovaná je ako obojsmerná cestná
komunikácia $ jazdnými pruhmi šírky 2,75 m s jednostranným chodníkom š. 1,0 m po ľavej
strane.
Prepojovacia komunikácia : kategória C3 MO 6,5/30 dlžky 65,75 sa napája na existujúcu
miestnu komunikáciu v stykovej trojramennej križovatke, vybudovaná je ako obojsmerná
cestná komunikácia s jazdnými pruhmi šírky 2,75 m s jednostranným chodníkom š. 1,00 m v
ľavej časti. V budúcnosti bude súčasťou pokračujúcej miestnej komunikácie.
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Smerové a výškové vedenie vychádza z existujúcich pomerov a konfigurácie terénu.
Povrch miestnej komunikácie : asfaltový betón,
Povrch chodníka : betónová dlažba,
Povrch viazdov do 3,5 t: drenážna dlažba
Odvodnente
priečnym a pozdÍžnym sklonom do kraja komunikácie.

Obec Suchá nad Parnou, ako špeciálny stavebný úrad príslušný podľa 5 120 ods. 1 zákona
Č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení
neskorších predpisov (d‘alej len “stavebný zákon“) a 5 3a ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb. o
pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len “cestný
zákon“), v súlade s ustanovením 518 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
(správny poriadok) v znení neskorších predpisov upovedomuje o začatí konania
o dodatočnom povolení stavby podľa 5 88 ods. 1 písm. b) stavebného zákona a súčasne
podľa 521 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v zneni
neskoršich predpisov nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovanim na deň
07.06.2022 (utorok) o 8.30 hodine
so stretnutím pozvaných na mieste stavby.
Stavebný úrad žiada účastníkov konania, aby uplatnili svoje pripomienky a námietky pri
ústnom pojednávaní, najneskór však v lehote do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tohto
oznámenia na Spoločnom obecnom úrade v Trnave. V rovnakej Iehote žiada dotknuté
orgány a organizácie o stanoviská k predmetu tohto konania. Učastníci konania móžu
nahliadnuť do podkladov rozhodnutia na Spoločnom obecnom úrade 50 sídlom v Trnave,
Kollárova 8, 917 02 Trnava (úradné dni: Po 8:00-12:00, 12:30-15:30; St 8:00-12:00, 12:3016:30; Pia 8:00-12:00. Presný termín je potrebné si dohodnúť vopred telefonicky alebo
emailom.).
Poučenie:
Účastníci konania sa mážu pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k jeho podkladom, prípadne
navrhnúť ich doplnenie.
Ak si niektorý z účastníkov konania zvolí svojho zástupcu, tento musí predložiť písomnú plnú
moc toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.
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Ing. Ma/tin q4nčák
starosta obce/Suchá nad Parnou
Doručí sa:
1. Účastníkom konania verejnou vyhláškou
obce Suchá nad Parnou.
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oznámenie bude vyvesené na úradnej tabuli

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa 5 26 správneho poriadku. Za deň
doručenia sa pokladá posledriý deň vyvesenia tohoto oznámenia.
Oznámenie musí byť vyvesené podobu 15 dní na úradnej tabuli prislušnej obce (obec Suchá
nad Parnou), na internete, prípadne aj mým vhodným spósobom v zmysle 5 3 ods. 6
správneho poriadku. Vy,y
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vyvesenéd !YL9podpis, pečiatka

ámenia oznámi Obecný úrad obecným rozhlasom.

zvesenédňa
podpis, pečiatka
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Na vedomie:
1. Tomáš Gajda, Na hlinách súp. Č. 6929/25, 91701 Tmava
2. Mgr. Adam Rapšo, Ružindol 578, 919 61 Ružindol
3. PhDr. Oľga Gažovičová, GojdiČova súp. Č. 476/7, 920 41 Leopoldov
4. PaedDr. Karol Hodulík, 91901 Suchá nad Parnou 243
5. Ing. Ľuboš Kalný, Vl. C!emenUsa súp. Č. 6643/32, 91701 Trnava
projektant:
6. Ing. Igor Aresta, Jarmočná 24, 920 01 Hlohovec
-

7. Okresné riaditeľstvo PZ Trnava, ODI, Starohájska 3, 917 01 Trnava
8. Okresný úrad Trnava, Odbor starostlivosti o ZP, Kollárova 8, 917 02 Trnava
9. OR HaZZ v Trnave, Rybníková 9, 917 00 Trnava
10. Regionálny úrad verejného zdravotnictva, Limbová 6,91709 Trnava
11. Obec Suchá nad Parnou, Obecný úrad, 919 01 Suchá nad Parnou 68
12. SpoloČný obecný úrad k spisu
-

