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V E R E J N Á  V Y H L Á Š K A

O z n á m e n i e
o začatí konania o umiestnení stavby a upustenie od ústneho konania

Obec Madunice v zastúpení starostkou obce Mgr. Alenou Jelušovou podala dňa 6.7. 2020 na 
tunajšom úrade návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby chodníka k základnej škole na 
pozemkoch pare.č. 1779/1 a 1780/38 v kat. území Madunice, v obci Madunice.

Popis stavby:
Navrhovaný chodník bude vedený po pravej strane uličnej komunikácie v smere na stanicu od 

pripojenia k jestvujúcemu chodníku pri ceste po posledný vjazd do školského dvora. Celková dĺžka 
chodníka je 214 m. Chodník bude osadený s okrajom k jestvujúcim oploteniam, šírka chodník 1,75 
m. V záverečnom úseku chodníka, medzi dvomi susednými vjazdami do školského areálu bude 
súčasťou stavby rozšírenie uličnej komunikácie pre vytvorenie parkovacieho pruhu pre kártkodobé 
parkovanie osobných automobilov, v dĺžke 54,6 m s priemernou šírkou 2m. Okraj chodníka bude 
spevnený betónovým obrubníkom záhonovým. Priečny spád od oplotenia umožní odtekanie 
povrchovej vody do voľného nespevneného pásu medzi chodníkom a vozovkou. V rámci stavby 
budú vybudované nové vjazdy do dvorov v šírke jestvujúcich brán v oploteniach dvorov.

Mesto Leopoldov -  Spoločný obecný úrad so sídlom v Leopoldove, ako príslušný stavebný úrad 
v súlade s ustanovením §36 Zák.č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
/stavebný zákon/, v znení neskorších predpisov oznamuje začatie územného konania známym 
účastníkom konania a dotknutým orgánom. Vzhľadom k tomu, že je pre územie spracovaná 
územnoplánovacia dokumentácia, na základe ktorej možno posúdiť návrh na územné rozhodnutie, 
stavebný úrad podľa § 36 ods. (2) stavebného zákona upúšťa od ústneho konania spojeného 
s miestnym zisťovaním.

Účastníci konania, ako aj dotknuté orgány môžu uplatniť svoje námietky a pripomienky k 
predloženému návrhu najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia. Na 
neskoršie podané námietky sa neprihliadne.

Do podkladov rozhodnutia a projektovej dokumentácie možno nahliadnuť na stavebnom úrade.

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 36 ods. (4) stavebného zákona č. 50/1976 
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov.
Oznámenie musí byť vyvesené 15 dní na úradnej tabuli príslušnej obce. Za deň doručenia sa 
pokladá posledný deň vyvesenia tohoto oznámenia. . (

p, X - i ' )
Mgr. Terézia Kavúliaková 

primátorka mesta



Vyvesené: 21  07. 7020

Zvesené: C ■ ^  L :-

Oznámenie sa doručí:

1/ Obec Madunice -  starostka obce Mgr. Alena Jelušová 
2/ Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, Bratislava 
3/ SPP -  distribúcia a.s., Mlynské nivy 44/b, Bratislava 
4/ Slovák Telekom a.s., Poštová 1, Žilina 
5/ TAVOS a.s., Priemyselná 10, Piešťany
6/ Okresný úrad Hlohovec -  odbor starostlivosti o životné prostredie, Jarmočná 3, Hlohovec

Účastníkom konania sa oznámenie doručuje formou verejnej vyhlášky.


