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OZNÁMENIE VEREJNOU VYHLÁŠKOU

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 Obec Zavar, IČO 00313203, Viktorínova 14, 919 26 Zavar podal dňa 09.06.2022 na tunajšom stavebnom
úrade návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby:

„Cyklistická cestička pri ceste III/1337 Zavar - Dolné Lovčice“

v rozsahu:
SO 01 Cyklistická cestička piktokoridorom od ObÚ a vybudovanie cyklochodníka šírky 3,0 m pri ceste III/1337
SO 02 Verejené osvetlenie

miesto stavby: Viktorínova ulica, smer Zavar - Dolné Lovčice
na pozemku parc.č: 190, 195/40, 195/41, 195/44, 274/8, 274/9, 301/1 (parcely reg. „C“ vedené v KN ako zastavané
plochy a nádvoria), 301/2 (parcela reg. „C“ vedená v KN ako trvalý trávny porast), 326/6, 326/7 (parcely reg. „C“
vedené v KN ako orná pôda)
kat. územie: Zavar
obec: Zavar
pre stavebníka: Obec Zavar, IČO 00313203, Viktorínova 14, 919 26 Zavar
projektant: Ing. Hana Fraňová, Ulica Františka Veselovského 2, 917 01 Trnava

Uvedeným dňom bolo zahájené stavebné konanie.

Základné údaje charakterizujúce stavbu:
Predložený projekt rieši návrh cyklistickej cestičky vyznačením piktokoridorom, vybudovanie cyklochodníka šírky
3 m pri ceste III/1337 a návrh verejného osvetlenia. Navrhovaná časť začína pred obecným úradom, kde príde
k rozšíreniu priechodu pre chodcov o priechod pre cyklistov. Plocha cyklochodníka bude napojená v šírke 3 m
na jestvujúcu spevnenú cyklistickú cestičku z asfaltobetónu. Na opačnej strane Viktoríniho ulice bude upravený
vjazd 1,1 m a parkovací pás v dĺžke 10,8 m pozdĺžneho státia a ďalší vjazd v celej jestvujúcej šírke 3,7 m. Za
týmito stavebnými úpravami pred obecným úradom bude cyklotrasa pokračovať vedením v obojsmerných jazdných
pruhoch cesty III/1337. Bude označená piktogramom. Takto označená trasa vedie až k druhej stavebnej časti na konci
obce. Stavebná časť cyklochodníka na konci obce začína pred poslednými domami vľavo napojením cyklotrasy zo
smeru od Dolných Lovčíc. Je to 35 m dlhá časť jednosmernej časti cyklochodníka šírky 1,5 m a dĺžky 20 m. Ďalších
15 m tvorí zužujúca sa časť smerom k vozovke. Plocha bude z povrchom z asfaltového betónu, okraj k zeleni bude
lemovať úplne zapustený cestný obrubník. Pozdĺžny sklon bude rešpektovať pozdĺžne vedenie priľahlej cesty . Okraj
smerom k vozovke cesty 1337 bude bez obrubníka – jednotlivé vrstvy budú dopojené postupným preplátovaním.
Ďalej spevnené plochy pokračujú priechodom pre cyklistov cez cestu 1337. Cyklotrasa ďalej na pravej strane cesty
pokračuje ako dvojpruhová obojsmerná šírky 3 m. Celková dĺžka trasy I. je 158 m. Trasa II. Je navrhnutá ako vjazd
na susedné pozemky, ktoré je nutné poľnohospodársky obsluhovať. Trasa II. Križuje trasu I. v staničení 0,03200 km.



2 / 4

Odvodnenie
Odvodnenie prvej časti cyklotrasy je smerom okraju vozovky a ďalej do jestvujúcich uličných vpustov. Plochy pre
odvodnenie sa rozširujú iba minimálne o plochu 6,9m2.
Časť cyklochodníka smerom k Dolným Lovčiciam je odvodnená vždy v priečnom smere od okraja vozovky smerom
do priľahlej zelene. Cyklochodník nebude v žiadnom prípade brániť odvodneniu vozovky cesty 1337 – tá je v
priečnom smere spádovaná do vnútornej časti smerového oblúka na severozápadnú stranu cesty. V rámci verejného
osvetlenie príde k doplneniu 7 ks stožiarov na osvetlenie cyklistickej cesty.

Obec Zavar 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.
135/1961 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 a § 140 stavebného zákona oznamuje formou verejnej vyhlášky začatie stavebného konania na vyššie
uvedenú stavbu.

Nakoľko pomery staveniska sú špeciálnemu stavebnému úradu dobre známe a návrh na stavebné povolenie
poskytuje dostatočné podklady pre posúdenie stavby, upúšťa špeciálny stavebný úrad v súlade s § 61 ods. 2
stavebného zákona od miestneho zisťovania spojeného s ústnym pojednávaním.

Účastníci konania môžu uplatniť svoje námietky a pripomienky k návrhu najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa
doručenia oznámenia, inak nebude na ne prihliadnuté.

Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na MsÚ v Trnave, odbore stavebnom a životného prostredia, II.posch.
č.d. 238 v úradných dňoch (pondelok: v čase 9.00-11.30 hod., 12.30-15.00 hod., stredu: v čase 9.00-11.30 hod.,
12.30-16.00 hod., piatok: v čase 9.00-11.30 hod.). Nahliadanie do podkladov spisu odporúčame vopred telefonicky
resp. emailom dohodnúť s vybavujúcim zamestnancom.

Dotknuté orgány oznámia svoje stanoviská v rovnakej lehote, v ktorej môžu uplatniť svoje pripomienky a námietky
účastníci stavebného konania, inak špeciálny stavebný úrad nemusí na ne prihliadnuť. Ak niektorý z dotknutých
orgánov potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, špeciálny 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.

Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá v konaní zastupovať, musí jeho zástupca predložiť písomné
plnomocenstvo s podpisom toho účastníka, ktorý sa nechá zastupovať.

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona z dôvodu, že ide o líniovú stavbu
v zmysle § 139 ods. 3 písm. b) stavebného zákona.

Oznámenie bude v zmysle § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) vyvesené po
dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Zavar, na webovom sídle obce Zavar a na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli
Za deň doručenia sa pokladá posledný deň vyvesenia tohto oznámenia.

Súčasne Vás vyzývame, aby ste do vydania stavebného povolenia doplnili na stavebný úrad:
- preukázanie vlastníckeho alebo iného práva k pozemkom p.č. 326/6 a 326/7
- stanovisko OU Trnava, pozemkový a lesný odbor
- vyjadrenia dotknutých orgánov a správcov inžinierskych sietí
- určenia na použitie trvalého a prenosného dopravného značenia, ktoré bude použité na ceste III/1337 po ukončení
stavby resp. počas výstavby (OU Trnava, OCDaPK)
- povolenie výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme cesty III/1337 (OU Trnava, OCDaPK)
- povolenie výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme diaľnice D1 (Ministerstvo dopravy a výstavby SR)
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Prílohy na vyvesenie:
situácie SO 01 (podrobná situácia pred ObÚ, situácia piktokoridoru, podrobná situácia a
vytyčovací výkres) /výkres č. 2, 3, 4 v M 1:250/ a situácia SO 02 Verejné osvetlenie /výkres č. E03 v M 1:250/

Bc. Lukáš Sochor
starosta obce

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Doručuje sa
 Obec Zavar (zverejnenie verejnej vyhlášky), Viktorínova 312/14, 91926  Zavar
 eustream, a.s., Votrubova 11A, 82109  Bratislava-Ružinov
 Stelartv, Lysiná 685, 91621  Čachtice
 Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave, Ulica Rybníková 584/9, 91701  Trnava
 Slovenský pozemkový fond (OVM), Búdkova cesta 36, 81715  Bratislava-Staré Mesto
 Okresný úrad Trnava - odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Ulica Kollárova 543/8, 91701  Trnava
 Ministerstvo obrany SR, Sekcia majetku a infraštruktúry, Kutuzovova 8, 83247  Bratislava-Nové Mesto
 Okresný úrad Trnava - odbor starostlivosti o životné prostredie, Ulica Kollárova 543/8, 91701  Trnava
 Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Námestie slobody 2902/6, 82104  Bratislava-Staré Mesto
 Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 81109  Bratislava-Staré Mesto
 OTNS, a. s., Vajnorská 137, 83107  Bratislava-Vajnory
 Krajský pamiatkový úrad Trnava, Cukrová ulica 1674/1, 91701  Trnava
 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 82108  Bratislava
 Okresný úrad Trnava - odbor krízového riadenia, Ulica Kollárova 543/8, 91701  Trnava
 Okresný úrad Trnava - pozemkový a lesný odbor, Ulica Vajanského 617/22, 91701  Trnava
 SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44b, 82104  Bratislava
 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Ševčenkova 36, 85106  Bratislava-Petržalka
 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná ulica 10, 92101  Piešťany
 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská ulica 5755/39, 91701  Trnava
 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 82101  Bratislava-Ružinov
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Doručuje sa účastníkom konania formou verejnej vyhlášky:
Obec Zavar, Viktorínova 14, 91926 Zavar
Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava-Karlova Ves
Trnavský samosprávny kraj, Starohájska ulica 6868/10, 917 01 Trnava
Andrea Miklovičová, Záhumenská 342/6, 919 26 Zavar
Róbert Dičér, Nevädzová 17211/6F, 821 01 Bratislava-Ružinov
Ing. Hana Fraňová, Ulica Františka Veselovského 3582/2, 917 01 Trnava
právnické a fyzické osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné právo k pozemkom alebo stavbám na nich, vrátane
susediacich pozemkov a stavieb, ak ich vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom a stavbám môžu byť
stavebným povolením dotknuté

Na vedomie:
Obec Zavar, Viktorínova 14, 91926 Zavar
Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava-Karlova Ves
Trnavský samosprávny kraj, Starohájska ulica 6868/10, 917 01 Trnava
Andrea Miklovičová, Záhumenská 342/6, 919 26 Zavar
Róbert Dičér, Nevädzová 17211/6F, 821 01 Bratislava-Ružinov
Ing. Hana Fraňová, Ulica Františka Veselovského 3582/2, 917 01 Trnava

Verejná vyhláška
Doručenie verejnou vyhláškou podľa § 61 ods. 4 zákona stavebného zákona a § 26 ods.2 zákona č. 71/1967 Zb. o
správnom konaní (správny poriadok).
Zverejnenie na centrálnej úradnej tabuli podľa § 34 zákona č. 305/2013 Z.z. v znení neskorších predpisov (zákon
o e-Governmente).

Zverejnenie a vyvesenie
1) na úradnej tabuli na webovom sídle obce Zavar
2) na úradnej tabuli obce Zavar
3) na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli na ústrednom portáli verejnej správy (CUET na UPVS)

Potvrdenie vyvesenia a zverejnenia verejnej vyhlášky Obcou Zavar:

Zodpovedný:
Mestský úrad v Trnave, odbor stavebný a životného prostredia, Ulica Trhová 3, 917 71 Trnava
Ing. Blažena Šimončičová – vedúca stavebného úradu


