OBEC VODERADY

Spoločný obecný úrad, Kollárova 8,917 02 Trnava

Číslo: Výst.VoD-286i2020lNá-346
Vybavuje: lng. Erika Nemčeková
Tel.: 033/55 64 402
e-mail: nemcekova@soutt.sk

v Trnave dňa 06'10.2020

VEREJNÁ wnńŠxn
ozNÁMENlE
o zAČATĺÚzrĺvlľÉnoKoNANIA
obec Cífer, lco oosĺz347, Nám. A. Hlinku 31,919 43 Cífer
(ďalej len ''navrhovateľ'') podal dňa 28'08.2020 návrh na vydanie územnéhorozhodnutia o
umiestnení stavby:

Cyklotrasy v obci Gĺfer, 4. etapa
na pozemku register "C'' parc. č. í678, 1768, 1863/1, register ''E'' paľc. č. 1-996/1,
1-996/í01' '|-31113, 1-31011 v katastrálnom územíCĺfer v obci cĺfer' Uvedeným dňom

bolo začatéúzemnékonanie.

Účel a popis stavbv:
Predmetom rĺešeniaje návrh osadenia samostatnej cyklistickej cestičky fyzicky oddelená

od hlavného dopravného priestoru v zelenom páse medzi komunikáciou a

domami.

rodinnými

Navrhovaný cyklochodnĺk začĺnanapojením od existujúceho zdruŻeného chodníka s
cyklochodníkom a je vedený popri ceste llll1212 od ckm V pravo 1,578 aŽ.po ckm v pravo
1,475 a následne pokračuje popri ul. Vendelínskej aŽ po kriŽovatku miestnych komunikácií
ulíc M.R. Štefánika, Bernolákova, Sokolská a Š.Moyzesa na exĺstujúcu spoločnrj cestičku
pre chodcov a cyklistov.
DlŽka plánovanej trasy je 594,341 m.

obec Voderady, ako stavebný úrad príslušnýpodl'a s 117 a s 119 ods.3 zákona č.
50/'t976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení

neskorších predpĺsov (d'alej len ''stavebný zákon''), v súlade s ustanovením $ 36 ods. 1
stavebného zákona oznamuje začatie územného konania dotknutým orgánom a
organizáciám a známym účastníkomkonania. KedŽe pre dané územie je spracovaná
a schválená územno-plánovacia dokumentácia, upúšťastavebný úrad podľa $ 36 ods' 2
stavebného zákona od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania v predmetnej veci.
Účastnícĺúzemného konania mÔŽu svoje námietky a prĺpomienky uplatnĺťna príslušnom
správnom orgáne do
7 pracovných dní odo dňa doruěenia tohto oznámenla.

-2-

Na neskôr podané námietky sa nebude prihlĺadat'. V rovnakej lehote oznámia svoje
stanoviská dotknuté orgány a organizácie. Účastníci konania môŽu nahliadnut' do
podkladov rozhodnutia na Spoločnom obecnom úrade so sídlom V Trnave, Kollárova 8,
917 02 Trnava (úradnédni Po 8:00-'ĺ2.00, 12:30-15.30; St 8:00-12:00, 12'30-16.30; Pia

8:00-12:00' Presný termín je vhodné si dohodnúťvopred telefonicky alebo emailom.).

Poučenie:

Účastníci územnéhokonania

sa

mÔŽu pred vydaním rozhodnutĺa vyjadrit'

podkladom, prípadne navrhnúťich doplnenĺe.

k

jeho

Ak si niektoý z účastníkovkonania zvolí svojho zástupcu, tento musí predloŽit' písomnú
plnú moc s overeným podpisom toho účastníkakonania, ktoý sa dal zastupovať.
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starostka obce Voderady

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podl'a $ 36 ods. 4 stavebného zákona' Za
deň doručenia sa pokladá posledný deň vyvesenĺa tohoto oznámenia.

oznámenie musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli príslušnejobce (obec
Cifer a obec Voderady), na internete, prípadne aj iným vhodným spôsobom v zmysle $ 3
ods. 6 Zákona c. 7111967 zb o správnom konanĺ (správny poriadok) v znení neskorších
predpisov. Vyvesenie oznámenia oznámi obecný úrad obecným rozhlasom.

A:l!-:-JP-il
vyvesené dňa
podpis, pečiatka

łł,'4-0r--&-ea
zvesené dňa
podpis' pečiatka

Na vedomie:
1. obec Cífer, Nám. A. Hlinku 31,919 43 Cífer
2. Krajský pamiatkouý úrad Trnava, Cukrová 1,917 01 Trnava
3' okresný úrad Trnava, odbor cestnej dopravy a PK, Kollárova 8,917 02 Trnava
4. okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o ŻP, Kollárova 8,917 02 Trnava
5. oR HaŻ. v Trnave, Rybníková 9,917 00 Trnava
6. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Limbová 6,917 09 Tmava
7. Správa a ÚdrŽba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava
8. obec Voderady, obecný úrad, 919 42 Voderady 262
9. Spoločný obecný úrad - k spisu

