OBEC KLIN
špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie
029 41 Klin, Hlavná 199/107
Číslo: SOcÚ/17/0839/KL-1/PAV
22.11.2017

V Kline dňa

Vec: Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania
podľa § 36 ods. 1/ a odst. 4/ zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
/stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov verejnou vyhláškou.

Dňa 22.11.2017 podal navrhovateľ Obec Klin v zastúpení starostom Štefanom Peňákom, Ul.
Hlavná 199/107, 029 41 Klin na Obec Klin ako špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové
komunikácie, návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „Cyklotrasa v obci Klin“, v k.ú. Klin,
na pozemkoch:
EKN p. č.:
5658/3,1030/2,1031/2,1032/2,1033,1036,1037,1043/2,1043/1,5657/4,1044,1050,1051/1,5715/75,5
715/20,5715/74,5715/73,2330/3,2329/5,2328,2324,2323,5698,2317/2,2287/4,2286/4,5700/2,2277,
2278,2288/2,2288/1,2284,2280,5715/19,2269,2268,2262,2263,5715/18,5715/62,5661/1,5715/60,1
209/2,1209/1,1221,5666/2,5661/4,1268,1269/2,1276/4,5715/15,5671/1,1357/2,5670/3,1357/2,1358
/2,1357/3,1361/2,1362/2,1363/2,1366/2,1367/2,1368/2,1369/3,1373,5715/44,5715/14,2022/2,5681/
3,2022/1,2015,1991/2,1989,1982,1978,1970,1965/3,1965/1,1956,5716/1,1942,1920,1919,1912,19
00,1887,1886/2,1886/1,1883,1882,1845,1844,1841/2,1838,1858,1850,1846/2,1846/1,
1840,1839/2.
CKN p. č. :
217,216/1,211,175/1,283/3,283/2,283/1,284/1,294,295,296,300/2,300/1,338/1,385,394,395,418,4
19,431/3,431/1,66/1,49/5,1151,1158/1,1152/2,1152/4,1161/1,1133,1079,1078,1077,1068/1,1067/
1,1062,1055/1,676/2,677/1,703,711,723,744,750,774/1,774/2,777,782/1,785,787,802,808/3,808/
1,815,819/1,835/8,837/4,1162/1,1163, , nakoľko ide o líniovú stavbu /podľa popisu nižšie/.
Popis stavby:
Stavba sa člení na nasledovné stavebné objekty :
SO01 chodník
SO02 rekonštrukcia cesty
SO03 dažďová kanalizácia
SO04 oporný múr
SO05 lávka pre peších
SO06 zatrubnenie potoka
Jedná sa o existujúcu cestu III triedy č. 05214, ktorá na konci riešeného územia prechádza do
mestskej komunikácie. Vzhľadom na veľmi nepriaznivú situáciu v oblasti bezpečnosti v cestnej
doprave, vysokú intenzitu osobnej dopravy a chodcov je nevyhnutné v obci oddeliť chodcov od
automobilovej dopravy vybudovaním chodníka, ktorý ide pozdĺž tejto komunikácie prevažne po jej
ľavej strane. Touto úpravou dôjde k ohraničeniu komunikácie a chodníka obrubníkmi, ktoré zamedzia
prirodzený odtok dažďovej vody do terénu. Preto súčasťou projektu je aj návrh dažďovej kanalizácie,
kde sa zrážkové vody budú odvádzať do miestneho potoka pomocou sústavy dažďových vpustí, ktoré
sú pospájané novou dažďovou kanalizáciou.
Chodník bude realizovaný zo zámkovej dlažby s potrebnými podkladnými vrstvami. Šírka ex.
komunikácie sa nemení t.j. z hľadiska šírkového usporiadania jazdných pruhov nedôjde k žiadnej
zmene.
Celková dĺžka navrhovaného chodníka - 2 663 m: od st. 0.037 km po 2.700 km podľa CDB

Celková dĺžka rekonštruovanej cesty – 2 729 m : od st. 0.004 km po 2.733 km podľa CDB
Plocha chodníka : 4 065 m2
Plocha úpravy cesty: 18 500 m2
Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.
Obec Klin v zastúpení starostom Štefanom peňákom ako špeciálny stavebný úrad pre miestne
a účelové komunikácie podľa §2 písm. e) zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých kompetencií
z orgánov štátnej správy na obce a na samosprávne kraje, podľa ustanovenia §117 a §36 stavebného
zákona týmto oznamuje začatie územného konania dotknutým orgánom a známym účastníkom
konania, ostatným účastníkom konania formou verejnou vyhláškou a súčasne nariaďuje na
prerokovanie návrhu ústne pojednávanie a miestne šetrenie na deň

12. decembra 2017 /utorok/ o 1345 hodine
zo stretnutím účastníkov v budove OcÚ Klin
Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky k návrhu uplatniť najneskoršie pri ústnom
pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány
a príslušná obec.
V zmysle ustanovenia §42 ods. 5, stavebného zákona stavebný úrad upozorňuje účastníkov
konania, že v odvolacom konaní sa neprihliadne na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené
v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť.
Do podkladov pre rozhodnutie môžu účastníci konania nahliadnuť na Spoločnom obecnom úrade
v Námestove, Ul. Hattalova 1087 /pondelok - piatok/ a pri ústnom pojednávaní.
Dňom doručenia je deň zvesenia verejnej vyhlášky.
Ak niektorý z orgánov štátnej správy potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, predĺži stavebný úrad
na jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím.
Ak v určenej lehote účastníci konania svoje stanoviská neoznámia podľa § 36 ods. 3 stavebného
zákona má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasia.
V prípade, že sa niektorý z účastníkov konania nechá zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú
moc s overením podpisu toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať.

Štefan P E Ň Á K
starosta Obce Klin

Doručí sa:
1. Obec KLin - verejná vyhláška
Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky, ktoru sa oznamuje začatie konnania účastníkm konania
v zmysle §26 správneho poriadku a musí byť vyvesené po dobu 15 dní spôsobom v mieste obvyklým,
pričom posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia. Vyvesenie je potrebné zverejniť
súčasne iným spôsobom v mieste obvyklým - vyhlásením v rozhlase, prípadne v miestnej tlači a na
internete alebo na dočasnej úradnej tabuli správneho orgánu na mieste, ktorého sa konanie týka.

Vyvesené dňa: ............................

Sňaté dňa:...................................................

Razítko, podpis /orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a sňatie/.
...............................................................
Po uplynutí vývesného termínu a potvrdení, prosíme zaslať obratom na Spoločný obecný úrad,
Hattalova 367/15, 029 01 Námestovo.
Ďakujeme

