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V  e r e jn  á vy  h l á š ka

Oznámenie

v Hlohovci  24. 08.  2020

o začatí  stavebného  konania,  upustenie  od  miestneho  zist'ovania  a ústneho  pojednávania.

Mesto  Hlohovec,  M.  R. Štefánika  1, 920 01 Hlohovec,  podal  dňa 19. 08. 2020  na

tunajšom  stavebnom  úrade  žiadost'  o vydanie  stavebného  povolenia  na ,,so og - verejné

osvetlenie  a NN  rozvody",  ktorý  bude  realizovaný  v rámci  stavby  ,,Revitalizácia  parku

anábrežia  Dilongova".  Stavebný  objekt  bude  umiestnený  na pozemkoch  parc.  č. 162/1,

162/3,  162/4,  162/9,  162/13,  160/1,  163/1  (parcely  reg.  ,,C"),  v kat.  území  Hlohovec.  Dňom

podania  žiadosti  bolo  začaté  stavebné  konanie.

Stavba  pozostáva  z rekonštrukcie  verejného  osvetlenia  v parku  na ul. Dilongovej  v Hlohovci.

V  rámci  stavby  bude  vymenených  27 ks betónových  stožiarov  VO  za ocel'ové  5 m vysoké

žiarovo-zinkované  stožiare,  pričom  budú  použité  existujúce  LED  svietidlá.  Bude  doplnených

8 ks obdobných  stožiarov  a 8 ks typovo  unifikovaných  svietidiel  Philips  MiniLuma  20 LED,

kompatibilných  s existujúcim  systémom  CityTouch  a budú  vymenené  3 ks 8 m vysokých

stožiarov  osadených  jedným  svietidlom  za  3 ks  8 m  vysokých  ocerových  žiarovo-

zinkovaných  stožiarov  osadených  dvoma  svietidlami,  3 ks zdemontovaných  svietidiel  budú

opätovne  namontované  na nové  stožiare  a 3 ks rovnakého  typu  Philips  MiniLuma  30 LED

budú  doplnené.  Existujúce  sochy  v parku  budú  nasvetlené  pomočou  4 zemných  svietidiel.  Pre

prístup  do parku  z ul. R. Dilonga  bude  nasvetlený  priechod  pre chodcov  dvoma  6 m

vysokými  priechodovými  stožiarnni  osadenýini  svietidlami  Philips  Lumal  so špeciálnou

asymetrickou  optikou  pre  osvetlenie  priechodov.  Zemné  rozvody  verejného  osvetlenia  budú

kompletne  vymenené  za kábel  AYKY-J4  x 25 RE.  Na  takto  zmodernizovanú  sústavu  VO

v parku  bude  napojené  osvetlenie  plánovanej  fontány  a doMjanie  inteligentnej  lavičky.

Vybudovanie  nových  NN  rozvodov  bude  vyvolaná  investícia  z dôvodu  napojenia  na el.

energiu  jednotlivých  prvkov  urbánneho  mobiliáru,  napojenia  zavlažovacieho  systému

a fontány.  V  parku  budú  osadené  dva  rozvádzače,  jeden  pri  vstupe  do parku  a druhý  pri

hrádzi.  V  rozvádzačoch  budú  istené  jednotlivé  odberné  zariadei'iia,  ale zároveň  budú  osadené

zásuvkami  pre  možnost'  budúceho  pripojenia  na  el.  energiu  vprípade  konania

spoločenských  akcií.

Mesto  Leopoldov,  Spoločný  obecný  úrad  so sídlom  v Leopoldove,  ako príslušný

stavebný  úrad  podl'a  Fg 119  ods. 3) Zák.  č. 50/1976  Zb.  o územnom  plánovaní  a stavebnom

poriadku  (d'alej  len  stavebný  zákon)  v znení  neskorších  predpisov,  týmto  v  súlade  s

ustanoveniami  8, 61 ods. 2) a4)  stavebného  zákona  oznamuje  začatie  stavebného  konania

známym  účastníkom  konania  a dotknutým  orgánom.  Vzhradom  ktomu,  že  predložená

žiadost'  spolu  s prílohami  poskytuje  dostatočný  podklad  pre  posúdenie  nawhovanej  stavby,
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upúšt'a  od miestneho  zist'ovania  aústneho  pojednávania.  Do podkladov  rozhodnutia  môžu

účastníci  konania,  ako aj dotknuté  orgány  nahliadnut'  a zároveň  uplatnit'  svoje  námietky

a pripomienky  k nawhovanej  stavbe  na tunajšom  stavebnom  úrade,  ( Spoločný  obecný  úrad

so sídlom  v Leopoldove,  na adrese  Podzámska  39, Hlohovec)  najneskôr  do 7 pracovných

dní  odo dňa doručenia  tohto  oznámenia.  Na neskôr  podané  námietky  a pripomienky  nebude

prihliadnuté.  V  prípade,  že od Vás  neobdržíme  žiadne  vyjadrenie,  budeme  to považovat'  ako

Vaše  súhlasné  stanovisko.

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky, podl'a F3 26 ods. (2) zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom  konaní  v znení  neskorších  predpisov,  musí  byt" vyvesené  po dobu  15 dní na

úradnej  tabuli  správneho  orgánu,  t.j. obce Sasinkovo.  Posledný  deň tejto  lehoty  je dňom

doručenia.  Správny  orgán  zverejňuje  písomnost'  súčasne  na svojom  webovom  sídle,  ak ho má

zriadené  a ak je to vhodné  aj iným  spôsobom  v mieste  obvyklým,  najmä  v miestnej  tlači,

rozhlase  alebo  na dočasnej  úradnej  tabuli  správneho  orgánu  na mieste,  ktorého  sa konanie

týka.

,"t  l"l.  ,

Mgr.  Terézia  Kavuliaková

primátorka  mesta  Leopoldov

Vyvesené dňa : .I J 7 tú  č' LJ

Zvesené  dňa  :

Oznámenie  sa doručí

1.  Mesto  Hlohovec,  M.  R. Štefánika  1, 920  0l  Hlohovec  -  na vyvesenie  ver.  vyhlášky

2.  Mesto  Leopoldov,  Hlohovská  cesta  104/2,  920 41 Leopoldov  -  na vyvesenie  ver.

vyhlášky

3. SEa.s.,EBOJaslovskéBohunice91931

4.  Mesto  Hlohovec,  Ref.  dopravy  a technickej  infraštruktúry,  M.  R. Štefánika  l

5. Okresný  úrad  Hlohovec,  odbor  starostlivosti  o ŽP,  Jarmočná  3

6. Okresné  riaditel'stvo  HaZZ,  Dopravná  l,  Piešt'any

7. SPP -  distribúcia,  a.s., Mlynské  nivy  44b,  825 1l  Bratislava

8. Západoslovenská  distribučná  a.s., Čulenova  6, 816 47 Bratislava

9. SIovak  Telekom  a.s., RTC  Sever,  Poštova  1, Žilina

10. Vodárenské  a technické  služby  s.r.o.,  Šafárikova  30, Hlohovec

11. O.S.V.O.  comp,  a.s., Ing.  Richard  Gábor,  Strojnícka  18, 080  0l  Prešov

12. SVP  š.p., OZ  Povodie  Váhu  Piešt'any,  nábr.  I. Krasku


