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Podpis, pečiatka orgánu …………..

OZNÁMENIE
o začatí stavebného konania
a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania
_______________________________________________________________________
Stavebník Obec Kanianka, SNP 583/1, 972 17 Kanianka, IČO: 00 518 239 zastúpená starostom
obce Kanianka, podala dňa 27.10.2021 na špeciálnom stavebnom úrade pre miestne a účelové
komunikácie žiadosť o stavebné povolenie na stavbu označenú v PD „Vybudovanie cyklistickej
cestičky“ (ďalej len „stavba”).
Stavba je umiestnená v kat.území Kanianka, na pozemkoch mimo zastavané územie obce podľa
registra C-KN parc. č. 2604. Na predmetnú stavbu bude určeným stavebným úradom Obec

Lazany vydané územné rozhodnutie o umiestnení stavby.
Dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné konanie v súlade s ust. § 61 staveb. zákona.
Projektová dokumentácia pre vydanie stavebného povolenia rieši vybudovanie cyklistickej cestičky,
zabezpečujúcej zvýšenie rozvoja cyklistickej infraštruktúry a cyklistickej dopravy v okolí obce
Kanianka a mesta Bojnice.
Navrhovaná samostatná cyklistická cestička je vedená ako dvojpruhová obojsmerná cyklistická trasa.
Celková dĺžka trasy dosahuje 677,32 m. Šírkové usporiadanie cyklistickej cestičky je premenlivé a to
od 3,0 m do 4,0 m v závislostí od majetko-právnych vzťahov. Vozovka cyklistickej komunikácie je
navrhovaná ako spevnená s krytom z asfaltového betónu. Vzhľadom na to, že navrhovaná cyklistická
trasa je vedená dvomi katastrálnymi územiami je rozdelenie trasy na dva stavebné objekty a to: SO 01
- k. ú. Kanianka, SO 02 - k. ú. Bojnice.
Predmetom realizácie stavby je stavebný objekt SO 01 - k. ú. Kanianka, ktorý rieši vybudovanie
samostatnej cyklistickej trasy celkovej šírky 4,0 m. Dĺžka trasy predstavuje 470,06 m. Navrhovaná
cyklistická cestička je na začiatku úseku napojená na existujúcu účelovú komunikáciu s krytom z
betónových panelov. Koniec úseku je plynulo napojený na stavebný objekt SO 02, ktorý nie je
predmetom tohto povolenia. Povrchové odvodnenie navrhovanej cyklistickej trasy je realizované do
terénu. Súčasťou projektovej dokumentácie je taktiež návrh trvalého dopravného značenia a
prenosného dopravného značenia počas prác.
Obec Kanianka, ako príslušný špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie podľa
§3a ods.4 a § 16 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov
( cestný zákon) ako aj podľa § 120 zák.č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov

oznamuje

2

začatie stavebného konania podľa §61 ods.1 a ods.4 stavebného zákona dotknutým orgánom a
známym účastníkom konania.

Pretože sú stavebnému úradu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný
podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, stavebný úrad upúšťa v zmysle ust. § 61 ods. 2
stavebného zákona od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania.
Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť na Obecnom úrade v Kanianke, najmä
v stránkový deň pre stavebný úrad (pondelok a streda).
Účastníci konania môžu svoje námietky uplatniť písomne do zápisnice alebo samostatným
písomným vyjadrením na stavebnom úrade najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa
doručenia tohto oznámenia, na neskôr podané námietky sa neprihliadne. V rovnakej
lehote môžu oznámiť svoje stanoviská aj dotknuté orgány. Ak niektorý z dotknutých orgánov
potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, musí požiadať stavebný úrad o predĺženie lehoty
pre vyjadrenie pred jej uplynutím.
Do dňa konania stavebník zabezpečí chýbajúce podklady k vydaniu stavebného povolenia.
Stavebník najneskôr na konaní doplní:
• právoplatné územné rozhodnutie na predmetnú stavbu
• chýbajúce záväzné stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov
• chýbajúce vyjadrenia správcov a vlastníkov inž.sietí
• záväzné stanovisko podľa § 140b v zmysle § 120 stavebného zákona.
Podľa ust. § 61 ods.6 staveb. zákona ak dotknutý orgán v určenej alebo na jeho požiadanie
predĺženej lehote neoznámi svoje záväzné stanovisko podľa ust. § 140 b stavebného zákona k
povoľovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.
Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, jeho zástupca musí predložiť
písomné plnomocenstvo toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.

Ing. Renáta Kotríková
samostatný odborný referent
na základe poverenia č. 50/2017 zo dňa 10.1.2017

Oznámenie sa doručí:
1. Stavebník - Obec Kanianka zastúpená starostom obce

2. Obec Lazany, Hlavná 59/56, 972 11 Lazany – stavebný úrad
3. Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava
4. Neznámym vlastníkom a vlastníkom susedných pozemkov, FO a PO, ktorých vlastnícke alebo
iné práva k pozemkom, ako aj k sused. pozemkom a stavbám, by mohli byť povolením priamo
dotknuté - verejnou vyhláškou
5. Projektant: Ing.Lukáš Rolko - Daqe Slovakia s.r.o., Pribinova 853/62, 010 01 Žilina

6. KPÚ Trenčín, pracovisko Prievidza, Nová 2, 971 01 Prievidza
7. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica,
8.
9.
10.
11.
12.

ODI – OR PZ Prievidza, Košovská cesta 14, 971 01 Prievidza
SPP - Distribúcia a.s., Vápenická 16, 971 01 Prievidza
SSD, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
StVaPS, a.s., V.Clementisa 52, Prievidza
a/a

