ODBOR DOPRAVY

Číslo: 02820/2019/OD
V Žiline dňa: 25.1.2015
Vybavuje: Ing. Gabriela Tisoňová, PhD./5032 223

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámenie
o podanom odvolaní
Žilinský samosprávny kraj ako vecne a miestne príslušný špeciálny stavebný úrad pre stavby
mestských dráh a pre stavby v ich ochrannom pásme, ktoré slúžia prevádzke dráhy alebo doprave na
nej, podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný
zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „Stavebný zákon“), v spojení s § 105 ods. 1 písm. c)
a ods. 2 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, na základe žiadosti stavebníka: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava,
Generálne riaditeľstvo Bratislava, Klemensova 8, 813 61 Bratislava, IČO: 31 364 501, zastúpenej
spoločnosťou REMING CONSULT, a. s., Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava, IČO: 35 729 023
o vydanie stavebného povolenia, vydal dňa 21. 12. 2018 S T A V E B N É P O V O L E N I E,
číslo: 06473/2018/OD, na stavbu:
„ŽSR, Dostavba zriaďovacej stanice Žilina-Teplička a nadväzujúcej železničnej
infraštruktúry v uzle Žilina“ na stavebné objekty:
SO 53-38-07E Úprava mestskej komunikácie Kysucká a nadväzujúcich komunikácií –
trolejové vedenie DPMŽ – dočasná úprava
SO 53-38-07F Úprava mestskej komunikácie Kysucká a nadväzujúcich komunikácií –
trolejové vedenie DPMŽ – definitívny stav
nachádzajúce sa na pozemkoch v k. ú. Žilina, obec Žilina: par. KN-E č. 6083/101, zapísaná na LV č.
9008 v prospech vlastníka SR - Železnice Slovenskej republiky, Bratislava, Klemensova 8, 813 61
Bratislava, IČO: 31 364 501, par. KN-C č. 6051/12, zapísaná na LV č. 129, v prospech vlastníka SR
- Železnice Slovenskej republiky, Bratislava, Klemensova 8, 813 61 Bratislava, IČO: 31 364 501,
par. KN-C č. 5761/1, zapísaná na LV č. 8912 v prospech vlastníka Mesto Žilina, Námestie obetí
komunizmu 1, 011 31 Žilina, IČO: 00321796, par. KN-C č. 6051/1 a KN-C č. 5765/1, zapísaných
na LV č. 1100 v prospech vlastníka Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina, IČO:
00321796.
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Proti tomuto stavebnému povoleniu, podal elektronickou formou, e-mailom, dňa 2. 1. 2019
a následne elektronickou formou, v zmysle zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente, dňa 7. 1. 2018
Marcel Slávik, predseda Združenia domových samospráv, so sídlom: Rovniankova 14, P. O. BOX
218, 851 02 Bratislava, odvolanie. Odvolanie bolo podané v zákonnej lehote. Kópia odvolania je
priložená v prílohe tohto oznámenia.
V zmysle § 56 zákona 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších
predpisov vyzýva Žilinský samosprávny kraj ako vecne a miestne príslušný špeciálny stavebný
úrad pre stavby mestských dráh a pre stavby v ich ochrannom pásme, ktoré slúžia prevádzke dráhy
alebo doprave na nej, podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „Stavebný zákon“), v spojení s §
105 ods. 1 písm. c) a ods. 2 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov účastníkov konania o vyjadrenie sa k podanému odvolaniu
a zároveň k udeleniu súhlasu, či o odvolaní môže rozhodnúť sám, v zmysle § 57 zákona 71/1967
Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov
5 dní odo dňa doručenia
tohto oznámenia.
Z dôvodu, že stavba má charakter líniovej stavby, v zmysle § 69 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 50/1976
Zb. Stavebný zákon, v spojení s § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (Správny poriadok)
v znení neskorších predpisov je toto oznámenie ostatným účastníkom konania doručované verejnou
vyhláškou, vyvesenou na úradnej tabuli Žilinského samosprávneho kraja a Mesta Žilina. Súčasne je
toto oznámenie zverejnené na webovom sídle Žilinského samosprávneho kraja a Mesta Žilina.

Ing. Ivan Mokrý
poverený vedením odboru
Prílohy:
Odvolanie voči stavebnému povoleniu Žilinského samosprávneho kraja č. 06473/2018/OD
Doručuje sa:
Účastník konania/zástupca:
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava, Generálne riaditeľstvo Bratislava, Klemensova 8, 813
61 Bratislava
REMING CONSULT, a. s., Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava, Pracovisko Žilina, Na bráne 4,
010 01 Žilina

Deltes, s. r. o., Ing. Peter Kodala, Račianske mýto 1/D, 831 02 Bratislava
AVDOP, s. r. o., Milana Marečka 5, 841 08 Bratislava, Pracovisko Istrijská 49, 841 08 Bratislava
Dopravný podnik Mesta Žiliny, s. r. o., Kvačalova 2, 022 40 Žilina
Mesto Žilina, odbor dopravy, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina
Mesto Žilina, odbor právny a majetkový, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina
Ostatní účastníci konania verejnou vyhláškou
Ostatní účastníci konania verejnou vyhláškou Mesta Žilina
Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na
úradnej tabuli Žilinského samosprávneho kraja a Mesta Žilina. Toto oznámenie je súčasne
zverejnené na webovom sídle Žilinského samosprávneho kraja a Mesta Žilina.

Vyvesené dňa ..................................

Zvesené dňa .........................

Pečiatka, podpis

Pečiatka, podpis

