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OZNÁMENIE

o začatí konania o zmene ochranných pásiem a o upustení od ústneho konania

podľa § 36 ods. 4 a § 41 ods.l zákona Č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
(stavebný zákon) v zneni neskorších predpisov

Na návrh prevádzkovateľa letiska - Slovenský národný aeroklub gen. Milana Rastislava Štefánika
Partizánske, o.z., Letisko Malé Bielice 106/26, 958 04 Partizánske, IČO: 31 870988, bolo na Leteckom
úrade Slovenskej republiky dňa 20.03.20l3 začaté konanie o zmene ochranných pásiem Letiska Malé
Bielice - Partizánske. Vsúčasnosti je územná ochrana letiska vykonávaná prostredníctvom rozhodnutia
Štátnej leteckej inšpekcie o vyhlásení ochranných pásiem Č. 2-285/77 zo dňa 27.06.1977.

Novými ochrannými pásmami sú dotknuté katastrálne územia Brodzany, Čereňany, Dolné
Chlebany, Horné Chlebany, Chynorany, Krásno, Krušovce, Malé Bielice, Malé Bošany, Malé Kršteňany,
Malé Ostratice, Malé Uherce, Nadlice, Návojovce, Nedanovce, Nedašovce, Oslany, Partizánske, Pažiť,
Rajčany, Turčianky, Veľké Bielice, Veľké Kršteňany, Veľké Ostratice, Vel'ké Uherce a Žabokreky nad
Nitrou, v rozsahu podľa priloženej dokumentácie ochranných pásiem.

Letecký úrad Slovenskej republiky, ako príslušný orgán štátnej správy podľa ustanovenia
§ 29 ods. 2 a § 48 ods. 1 písmeno o) zákona Č. 143/1998 Z.z. o civilnom letectve (letecký zákon)
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisova § 33 ods. 2 zákona Č. 50/1976
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, podľa § 36
stavebného zákona

oznamuje

verej!l0u vyhláškou

začatie konania vo veci zmeny ochranných pásiem Letíska Malé Bielice - Partizánske dotknutým
orgánom a účastníkom konania a súčasne podľa § 36 ods. 2 stavebného zákona upúšťa od ústneho
pojednávania.

Dokumentácia "Ochranné pásma Letiska Malé Bielice - Partizánske" je k dispozícii na všetkých
dotknutých obecných úradoch (vždy v rozsahu dotknutých katastrálnych území obce) a Mestskom úrade
v Partizánskom, pričom účastníci konania môžu do podkladov potrebných pre rozhodnutie nahliadnuť po
telefonickom dohovore taktiež na Leteckom úrade Slovenskej republiky, referáte ochranných pásiem,
Letisko M.R. Štefánika Bratislava, budova 1., 1. posch., Č. dv.202, Č. tel. 0918 382062. Kompletná
dokumentácia ochranných pásiem je zverejnená na webovej stránke Leteckého úradu Slovenskej republiky,
a to v časti Letecký úrad / Informácie pre občanov / Verejné vyhlášky.

Námietky a pripomienky k návrhu môžu účastníci konania uplatniť najneskôr do 30 dní odo dňa
doručenia oznámenia na Leteckom úrade Slovenskej republiky. V rovnakej lehote oznámia svoje
stanoviská podľa § 36 ods. 3 stavebného zákona i dotknuté orgány. Ak dotknutý orgán v určenej lehote
alebo predÍženej lehote neoznámi svoje stanovisko, má sa za to, že so zmenou ochranných pásiem letiska
z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí. Na neskôr podané námietky a stanoviská sa neprihliadne.

Ak sa niektorý účastník konania nechá v konaní zastupovať, musí jeho zástupca v súlade
s § 17 zákona Č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov predložiť
písomné plnomocenstvo toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 36 ods. 4 stavebného zákona a musí byť
vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obecných úradov a mestského úradu. Posledný deň tejto lehoty
je dňom doručenia. I.ETECKÝ ÚRAD
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