
Mesto Trnava 
Ulica Hlavná 1, 917 71 Trnava 

Doporučene 

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka Trnava 
OSaŽP/658- Ing. Krchňavá 14.07.2017 
66702/2017/Kch 033/3236 235 

O z n á m e n i e 

v e r e j n o u v y h l á š k o u 

o začatí stavebného konania podľa § 61 ods. 4 zákona č.50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon /, v znení neskorších predpisov. 

Stavebník Ing. Roman Krampl a spol., Hviezdoslavova 13, 917 01 Trnava 
v zastúpení p. Marekom Hrušovským, Rošlímska 3, 919 27 Brestovany podal dňa 
10.10.2016 na tunajší stavebný úrad žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „ IBV 
Za traťou III. B - 1. a 2. etapa/A ", na stavebný objekt: „ SO 02 Komunikácie a spevnené 
plochy a úsek západného prepojenia, časť C " v stavebnom konaní. 
Vzhľadom na to, že predložená žiadosť nebola kompletná, stavebný úrad rozhodnutím č. 
OSaŽP/32843-74796/2016/Kch zo dňa 20.10.2016 stavebné konanie prerušil a vyzval 
stavebníka na doplnenie žiadosti. Po doplnení dokladov stavebný úrad pokračuje v konaní. 

Mesto Trnava ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o 
územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „stavebný zákon") a § 3a ods. 4 zákona č. 135/1967 Zb. o pozemných komunikáciách 
(cestný zákon) v znení neskorších predpisov, v súlade s ustanovením § 27 ods. 1 zákona SNR 
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, v súlade s ustanovením § 
61 ods. 4 stavebného zákona, oznamuje formou verejnej vyhlášky začatie stavebného 
konania na stavbu: 

IBV Za traťou lll/B -1 etapa/A a 2. etapa 

na stavebný objekt - líniovú stavbu: 

SO 02 Komunikácie a spevnené plochy 
a úsek západného prepojenia, časť C 

miesto stavby: lokalita Za traťou 
na pozemkoch parc.č: 10128/7, 10804/24, 10804/25, 10805/8, 10805/9, 10806/1, 10806/200, 

10806/333, 10806/356, 10806/479, 10806/509, 10806/552, 10806/553, 
10806/635, 10806/675, 10806/676, 10806/680, 10806/742, 10806/768, 
10806/769, 10806/770, 10806/771, 10806/792, 10806/793, 3242/4, 
3242/7, 3249/1, 3249/16, 3249/43, 3249/44, 3249/45, 3282/1, 3282/70, 
3282/83, 3282/99, 3282/104 - miestne komunikácie obytnej zóny 
a komunikácie západného prepojenia 
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katastrálne územie. Trnava, č.864790 
obec: Trnava 
pre stavebníka: Ing. Roman Krampl a spol., Hviezdoslavova 13, 917 01 Trnava 
projektant: Ing. Martin Škoda, PhD., Lomonosovova 6, Trnava 

Základné údaje charakterizujúce stavbu: 
Predložená projektová dokumentácia rieši dopravné napojenie navrhovanej obytnej zóny IBV 
Za traťou lll/B, vybudovanie miestnych komunikácií pre 1. etapu/A a časť úseku komunikácie 
západného prepoienia mesta Trnava 12. etapa/ v súlade s právoplatnými územnými 
rozhodnutiami. 
Hlavnú kostru z dopravného hľadiska bude tvoriť trasa „I" ako hlavná obslužná komunikácia 
funkčnej triede C2 v kategórii MO 8/40 pripojená na miestnu komunikáciu na Traťovej ulici. 
Trasa „II" funkčnej triede C3 v kategórii MO 8/40 pripojená na miestnu komunikáciu na 
Roľníckej ulici, bude tvoriť druhú nosnú komunikáciu, v severnej časti bude slepo ukončená na 
hranici riešenej etapy s možným pokračovaním ďalšej etapy v danej lokalite. Dopravná obsluha 
celého obytného územia bude zabezpečená navrhovanými miestnymi komunikáciami vo 
funkčnej triede C2 a C3 v rôznych kategóriách. Všetky komunikácie budú riešené ako 
dvojpruhové, obojsmerné, smerovo nerozdelené. Pozdĺž komunikácií bude jednostranne 
vedený chodník. 
Zberná komunikácia - trasa A1 funkčnej triede B2 v kategórii MZ 8,5/50 bude dvojpruhová, 
obojsmerná, smerovo vedená v priamej. Trasa A1 bude komunikáciou - trasa Ml/A v kategórii 
MO 7,5/40 prepojená s navrhovanou obytnou zónou IBV Za traťou lll/B. 

Pretože predložený návrh poskytuje dostatočné podklady na posúdenie, upúšťa 
stavebný úrad od miestneho šetrenia. 

Účastníci konania môžu nahliadnuť do podkladov rozhodnutia na Mestskom úrade v 
Trnave - odbore stavebnom a životného prostredia, na referáte stavebného poriadku - na II. 
poschodí, číslo dverí: 235 a svoje námietky a pripomienky uplatniť k návrhu najneskôr do 
7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia. Na neskoršie podané námietky tunajší 
úrad neprihliadne. 

Dotknuté orgány oznámia svoje stanoviská v rovnakej lehote, v ktorej môžu uplatniť 
svoje pripomienky a námietky účastníci stavebného konania, inak stavebný úrad nemusí na 
ne prihliadnuť. Ak niektorý z dotknutých orgánov potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, 
stavebný úrad na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím primerane predĺži. 

Ak dotknutý orgán, ktorý bol vyrozumený o začatí stavebného konania, neoznámi v 
určenej alebo predĺženej lehote svoje stanovisko k navrhovanej stavbe, má sa za to, že so 
stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí. 

V prípade zastupovania niektorého z účastníkov konania, zástupca predloží 
splnomocnenie od účastníka konania. 

V súlade s § 49 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) Vás 
upovedomujeme o tom, že Vaša žiadosť nebude vybavená do 30 dní od začatia konania z 
dôvodu, že preskúmanie žiadosti si vyžaduje oboznámenie účastníkov konania a dotknutých 
orgánov. 

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 61 ods. 4 zák. č. 50/1976 Zb. 
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. 

Oznámenie musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Trnava. Za 
deň doručenia sa pokladá posledný deň vyvesenia tohto oznámenia. 
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Vyvesenie oznámenia oznámi Mestský úrad v Trnave spôsobom v mieste obvyklým 
a na svojej intemetovej stránke mesta www.trnava.sk. 

MESTO TRNAVA 
MESTSKÝ ÚRAD V TRNAVE 

55 

á 
Ing. Iveta M i t e r k o v á 

vedúca odboru stavebného a životného prostredia 
na základe písomného poverenia 

Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky 

vyvesené dňa zvesené dňa 

Príloha situácie s vyznačením navrhovanej stavby 
/ na vyvesenie/ 

Doručí sa 
1. Ing. Roman Krampl, Hviezdoslavova 13, 917 01 Trnava 
2. Splnomocnenec: Marek Hrušovský, Rošlimska 3, 919 27 Brestovany 
3. Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava 
4 Projektant: Ing. Martn Škoda, PhD., Lomonosovova 6, 917 01 Trnava 
5. Ostatní účastníci konania verejnou vyhláškou ( a to vlastníci, spoluvlastníci alebo tí, ktorí majú 

práva k nehnuteľnostiam, k pozemkom dotknutých stavbou a vlastníci susedných nehnuteľností) 
- dotknuté orgány a organizácie: 
6 OR HaZZ, Ulica Rybníková 9, Trnava 
7 OÚ Trnava - odbor starostlivosti o ŽP, Ulica Kollárova 8, Trnava 
8. OR PZ ODI, Starohájska ulica 3, Trnava 
9 Západoslovenská distribučná, as., P.O BOX 292, 810 00 Bratislava 
10. SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 19 Bratislava 
11. TAVOS, a s , Priemyselná 10, Piešťany 
12. Slovak Telekom, a s . Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 
13. Siemens, s.r.o. Lamačská 3/A, 841 04 Bratislava 
14. Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava 
15. SWAN a s . Ulica Bernolákova 1, Trnava 
16. TT-IT, s.r.o. Ulica Trhová 2, Trnava 
17 OÚ Trnava - pozemkový a lesný odbor, Vajanského 22, 917 02 Trnava 
18. Slovenský pozemkový fond, RO, Vajanského 22, Trnava 
19. cestný správny orgán - Mesto Trnava vz. MsÚ v Trnave - odbor dopravy a komunálnych služieb 

Na vedomie 
20 Mestský úrad Trnava - odbor územného rozvoja a koncepcií 
21. Mestský úrad Trnava - odbor právny a majetkový 

Zodpovedný Mestský úrad v Trnave - OSaŽP, Ulica Trhová 3, 917 71 Trnava 
Ing Blažena Šimončičová - vedúca stavebného úradu 

http://www.trnava.sk
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navrhováno komunikácie - 1 Etapa/B 

jestvujúco komunikácie 

navrhovaná dažďová kanalizácia - 2. E tap. 

kóty 

označenie trá» navrhovaných komunikácii 
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Dokumentácia pre uzemmné konanie 

IBV Trnava - Za traťou III B 
2. etapa-západné prepojenie 

Ing. Roman Krampt a spot. Trnava 

ing. arch Martin Holes Tmavá Lomonosovova 6 
názov *y*j«»o 
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