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pe regpláciu železnicnej dopravy
cia špeciálneho stavebného úradu

Mileticova 19, 820 05 Bratislava 25
c.j.: 4322/09-S4/S-Dr/ozn.

Císlo spisu:

Prflohy:

Vybavuje:

~
V Bratislave 14.06.2010

Vec: Oznámenie o zacatí stavebného konania verejnou vyhláškou
a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zistovaním

VEREJNÁ VYHLÁŠK' A

Stavebník Železnice Slovenskej republiky, Generálne riaditel'stvo, Klemensova 8,
Bratislava zastúpený akciovou spolocnostou REMING CONSULT, Trnavská cesta 27, Bratisla-
va podal dna 28.08.2009 žiadost o vydanie stavebného povolenia na cast stavby dráhy:

"ŽSR, Modernizácia železnicnej trate Nové Mesto nad Váhom - Púchov,
žkm 100,500 -159,100 pre tratovú rýchlost 160 km/hod. - III. etapa",

tvorenej prevádzkovými súbormi (PS) a stavebnými objektmi (SO):

PS 30.21.01
PS 30.22.01
SO 30.32.01
SO 30.32.02

. SO 30.32.03
SO 30.33.01
SO 30.34.51
SO 30.35.01
SO 30.35.02

UCS 30 trat'ový úsek Zlatovce - Trencín

Zlatovce - Trencín, zabezpecenie stavebných postupov
Zlatovce - Trencín, výstavba optorúr
Zlatovce - Trencín, železnicný zvršok
Zlatovce - Trencín, železnicný spodok
Zlatovce - Trencín, železnicný zvršok - demontáž
Zlatovce -Trencín,novýželeznicnýmostcezVáh
Zlatovce -Trencín, protihlukové steny
Zlatovce -Trencín, trakcné vedenie
Zlatovce - Trencín, ukolajnenie ocelových konštrukcií

.Stavba bude realizovaná prevažne na pozemku v správe ŽSR, na pozemkoch obcí, súk-
romných vlastníkov, organizácií a pod., parcely v:

k. Ú. Trencín KN-C: 3509/2, 3484/111, 3484/110, 3484/109 vytvorené z KN-C 3509,
3484/2,3484/1 podla GP 36315583-166-2007
KN-C: 1627/790, 1627/783 vytvorené z KN-C 1627/131, 1627/2 podl'a GP
36315583-164-2007

k. Ú. Orechové KN-C 659/2, 657/2, 655/2 vytvorené z KN-C 659, 657 a 655 podl'a GP

36315583-80-2006



Dnom podania žiadosti zacalo stavebné konanie.

Úrad pre reguláciu železnicnej dopravy (d'alej len: ÚRŽD) ako dráhový správny úrad
v zmysle § 63 zákona c.164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona c.455/1991 Zb. o živnosten-
skom podnikaní, (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a špeciálny stavebný úrad
v zmysle § 120 zákona c. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v zpení ne-.
skorších predpisov (dalej: stavebný zákon) a § 12 ods.1 zákona c.164/1996 Z. z. v súlade
s ustanovením § 61, ods.1 stavebného zákona oznamuje zacatie stavebného konania dotknutým
orgánom a známym úcastníkom konania a súcasne nariad'uje na prerokovanie predloženej žia-
dosti ústne pojednávanie spojené s miestnym zistovaním na

den 15. júla 2010 (štvrtok) o 10.45 hod.

so stretnutím úcastníkov rokovania v zasadacej miestnosti ŽSR, OR, Atrakcného obvodu, Sa-
dová 1, Trencín (v parku).

Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnut pred dnom ústneho konania na ÚRŽD a pri
ústnom pojednávaní.

Úcastníci konania môžu uplatnit svoje námietky najneskôr pri tomto ústnom konaní, inak
sa na ne neprihliadne. Na pripomienky a námietky, ktoré boli alebo mohli byt uplatnené
v územnom konaní sa neprihliada. V rovnakej lehote môžu oznámit svoje stanovisko dotknuté
orgány a obce v mieste stavby.

Ak sa nechá niektorý z úcastníkov konania zastupovat, musí predložit jeho zástupca pí-
somnú plnú moc s overeným podpisom toho úcastníka konania, ktorý sa nechá zastupovat.
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Ing. Stefan Hrivnák I
riaditel sekcie I

Vybavuje: Ing. Eva Dmajová
Tel. c.: 02/50255237
e-mail: drnajova@urzd.sk

Toto oznámenie má povahu vereinei vyhlášky podla ~ 61 ods. 4 stavebného zákona. Toto
oznámenie musí byt vyvesené po dobu 15 dní na úradnei tabuli obce alebo spôsobom v mieste
obvyklvm /po zvesení zaslat potvrdenú verejnú vyhlášku na Úrad pre reguláciu železnicnej do-
pravy/.

Vyvesené dna: olf. (;'; -1& Zvesenédna:-16 ,f, 10

Peciatka a podpis zodpovedného pracovníka obce:
2
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Dorucí sa:

Úcastníkom konania:
ŽSR, Generálne riaditelstvo, Odbor investorský, Klemensova 8,813 61 Bratislava
Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15Bratislava
REMING CONSULT, a.s. Trnavská cesta 27,831 04 Bratislava 3

Ostatným úcastníkom konania 1.zn. osobám, ktoré majú vlastnícke práva k pozemkom resp. oso-
bám, ktoré majú vlastnícke alebo iné právo k susediacim pozemkom sa oznámenie dorucuje ve-
rejnou vyhláškou.

Ostatným:
Mesto Trencín, Spolocný obecný úrad v Trencíne, Ul. Farská c. 1,911 64 Trencín
Obvodný úrad životného prostredia, Ul. gen. M. R. Štefánika c. 20,911 49 Trencín
Krajský úrad pre cestnú dopravu a PK, Hviezdoslavova 3,911 49 Trencín
Obvodný úrad pre cestnú dopravu a PK, Ul. gen. M. R. Štefánika c. 20,911 49 Trencín
Krajské riaditelstvo Hasicského a záchranného zboru, Štefánikova 20, 911 49 Trencín
Pamiatkový úrad SR, Cesta na Cervený most 6, 814 06 Bratislava
Krajský pamiatkový úrad, Jilemnického 2, 911 01 Trencín
Úrad verejného zdravotníctva MDPaT SR, odd. Žilina, Hviezdoslavova 1, 010 01 Žilina
MestoTrencín- primátormesta,Mierovénámestie2,911 64 Trencín1+1 x na vyveseniel
Správa ciest Trencianskeho samosprávneho kraja, Správa a údržba, Brnianska 3,

911 05 Trencín
Únia nevidiacich a slabozrakých, Sekulská 1, 842 50 Bratislava
SPP -distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
T - Com, a.s. Centrum služieb a infraštruktúry Sever, Poštová 1, 010 08 Žilina
Orange Slovensko, a.s. Prievozská 61A, 821 09 Bratislava
SIEMENS, spol. s r.o. Stromová 9,83796 Bratislava
Slovenský vodohospodársky podnik, Š.p.Povodie stredného Váhu II., Nábrežie I. Krasku c. 834/3

. 921 80 Pieštany
Trencianska vodohospodárska spolocnost, a.s. 1. mája 11, 911 01 Trencín
Západoslovenská energetika, a.s. RSS Sever, 1. mája 13, 911 01 Trencín
ŽSR, Oblastné riaditelstvo, Bratislavská 2/A, 917 01 Trnava
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