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Vec
Stavba: „PD Rekonštrukcia mosta nad št. cestou I/50 v obci Chocholná - Velčice M2999 na ceste III/1225“
- oznámenie o začatí kolaudačného konania – verejnou vyhláškou
Okresný úrad Trenčín, 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 II. a III. triedy podľa ustanovení § 3a ods. 3 zákona č. 135/1961
Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „špeciálny stavebný úrad“),
v nadväznosti na § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v
znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 50/1976 Zb.“), a vyhlášku MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa
vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona (ďalej len „vyhláška č. 453/2000 Z. z.“) na základe návrhu:
stavebníka: Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska 3, 911 05 Trenčín
(IČO: 37915568) v zastúpení splnomocneným - STRABAG s r.o., Mlynské nivy 61/A, 825 18 Bratislava (IČO:
17317282) (ďalej len „stavebník“)
v zmysle § 80 zákona č. 50/1976 Zb.
oznamuje
začatie kolaudačného konania na stavebné objekty:
„101 Cesta III/1225“
„102 Cesta I/9“
„201 Most M2999“ (ďalej len „stavebné objekty“)
stavby: „PD Rekonštrukcia mosta nad št. cestou I/50 v obci Chocholná - Velčice M2999 na ceste III/1225“ (ďalej
len „stavba“),
na pozemkoch parc. č.: KN-C 615/1, 615/2, 615/3, 615/4, 615/5,
v katastrálnom území: Kostolná-Záriečie,
a nariaďuje k predloženému návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnou obhliadkou, ktoré sa uskutoční dňa
11. 10. 2022 o 10:00 hod.
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so stretnutím na Obecnom úrade v obci Kostolná-Záriečie, Kostolná-Záriečie 148, 913 04 Chocholná-Velčice, ktorú
prosíme o zabezpečenie rokovacej miestnosti.
Na stavebné objekty stavby vydal špeciálny stavebný úrad stavebné povolenie pod č. OU-TNOCDPK-2020/027242-008 zo dňa 18.11.2020 (ďalej len „stavebné povolenie“).
Na ústne pojednávanie je stavebník povinný predložiť doklady v zmysle § 18 vyhlášky č. 453/2000 Z. z. a podmienok
stavebných povolení:
1. Doklady o vytýčení priestorovej polohy stavebných objektov stavby.
2. Doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a meraní stavebných objektov stavby.
3. Projektová dokumentácia stavebných objektov stavby overená stavebným úradom v stavebnom konaní alebo pri
povoľovaní zmeny stavby pred jej dokončením.
4. Doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov.
5. Kópia stavebného denníka stavebných objektov stavby.
Špeciálny stavebný úrad upozorňuje účastníkov konania, obec a dotknuté orgány štátnej správy, že svoje námietky
a stanoviská môžu uplatniť najneskôr na ústnom konaní inak na ne nebude v zmysle § 80 ods. 2 zákona č. 50/1976
Zb. prihliadnuté.
Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť pred dňom ústneho konania na špeciálnom stavebnom úrade.
Ak sa niektorý s účastníkov konania nechá zastupovať, musí jeho zástupca predložiť písomnú plnú moc s overeným
podpisom toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať.

Príloha:
Potvrdenie o vyvesení a zvesení verejnej vyhlášky

Na vedomie
Obec Kostolná-Záriečie, Kostolná-Záriečie 148, 913 04 Chocholná-Velčice
Okresný úrad Trenčín, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 0/3, 911 01 Trenčín 1
Obec Chocholná-Velčice, Chocholná-Velčice, 913 04 Chocholná-Velčice
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne, Jesenského, 911 01 Trenčín 1
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Trenčíne, Kvetná 7, 911 42 Trenčín 1
Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trenčíne, Jilemnického 1, 911 42 Trenčín 1
SAD TRENČÍN , a.s., Zlatovská cesta, 911 37 Trenčín 1
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská, 817 62 Bratislava-Staré Mesto
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava-Ružinov
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava-Petržalka, Bratislava V
Energotel,a.s., Miletičova 7, 821 08 Bratislava 2
Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava-Staré Mesto
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. skratka obchodného mena: TVK a.s. Trenčín, Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín 5
SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44b, 825 11 Bratislava-Ružinov
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trenčín, Nemocničná 4, 911 01 Trenčín 1
DAQE Slovakia s.r.o., Univerzitná 25/8498, 010 08 Žilina 8

Mgr. Lea Kolářová
vedúca odboru
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky
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STRABAG s.r.o., Mlynské nivy 61/A, Bratislava
Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín 1
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Stredisko správy a údržby 4 Košice, Dúbravská cesta 14, 841 04 BratislavaKarlova Ves
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