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Oznámenie
o začatí konania o umiestnení stavby a upustenie od miestneho zisťovania a ústneho
pojednávania.

Navrhovateľ: Mesto Hlohovec, v zastúpení primátora mesta Ing. Miroslava
Kollára, M. R. Štefánika 1, Hlohovec, podal dňa 27. 05. 2018 na tunajšom
stavebnom úrade návrh na vydanie územného rozhodnutia na umiestnenie stavby
„Modernizácia verejného osvetlenia mesta Hlohovec použitím LED technológie - 2.
Etapa, Predĺženie osvetlenia na hrádzi, ktorá bude umiestnená na pozemku pare. č.
4977/1 v kat. území Hlohovec.
Dňom podania návrhu bolo začaté územné konanie.
Mesto Leopoldov, Spoločný obecný úrad so sídlom v Leopoldove, ako príslušný
stavebný úrad v zmysle § 117 ods. (1) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a
stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon) a na
základe určenia Okresného úradu Trnava podľa § 119 ods. (3) stavebného zákona,
týmto v súlade s ustanovením § 36 ods. (4) stavebného zákona, oznamuje začatie
územného konania o líniovej stavbe známym účastníkom konania a dotknutým
orgánom. Vzhľadom k tomu, že predložený návrh poskytuje dostatočný podklad pre
posúdenie návrhu, stavebný úrad upúšťa od ústneho pojednávania spojeného s
miestnym zisťovaním.
Účastníci konania, ako aj dotknuté orgány môžu svoje námietky a pripomienky
k návrhu uplatniť najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto
oznámenia, na Spoločnom obecnom úrade so sídlom v Leopoldove, na adrese
Podzámska 39, Hlohovec. ( stránkové dni sú v pondelok, stredu a piatok) Na neskôr
podané pripomienky nebude prihliadnuté.
Zároveň účastníkov konania upozorňujeme, že v súlade s ustanovením § 42 ods. (5)
stavebného zákona nebude stavebný úrad v odvolacom konaní prihliadať na námietky
a pripomienky, ktoré nebudú uplatnené v určenej lehote v tomto konaní, hoci
uplatnené mohli byť.

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 36 ods. (4) stavebného zákona.
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Oznámenie musí byť vyvesené 15 dní na úradnej tabuli príslušného správneho
orgánu. Za deň doručenia sa pokladá posledný deň vyvesenia tohto oznámenia.
Správny orgán zverejňuje písomnosť súčasne iným spôsobom v mieste obvyklým,
najmä v miestnej tlači, rozhlase alebo na dočasnej úradnej tabuli správneho orgánu na
mieste, ktorého sa konanie týka.
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Mgr. Terézia Kavuliaková
primátorka mesta Leopoldov

Vyvesené dňa : ^ . (í ■2^1?)
Zvesené d ň a :

Oznámenie sa doručí:
1. Mesto Hlohovec, M. R. Štefánika 1, 920 01 Hlohovec
2. Mesto Leopoldov, Hlohovská cesta 104/2, 920 41 Leopoldov - na vyvesenie
známenia o začatí územného konania
3. SVP š.p., OZ Povodie Váhu Piešťany, nábr. I. Krásku
4. Mesto Hlohovec, Ref. dopravy a technickej infraštruktúry, M. R. Štefánika 1
5. Okresný úrad Hlohovec, odbor starostlivosti o ŽP, Jarmočná 3
6. SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44b, 825 11 Bratislava
7. Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
8. Slovák Telekom a.s., RTC Sever, Poštová 1, Žilina
9. Vodárenské a technické služby s.r.o., Šafárikova 30, Hlohovec
10. Trnavská vodárenská spoločnosť a.s., Priemyselná 10, Piešťany
11. O.S.V.O. comp, a.s., Strojnícka 18,080 01 Prešov
12. UPC Broadband Slovakia s.r.o., Ševčenlcova 36, Bratislava
13. DATAGRAM, s.r.o., I-Ilohová 2, Hlohovec

