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Krajský pamiatkový úrad Trenčín, pracovisko Prievidza (ďalej len "KPÚ Trenčín"), ktorý je podľa § 11
ods. 1 zákona NR SR číslo 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov
(ďalej len "pamiatkový zákon") vecne príslušným správnym orgánom a podľa § 9 ods. 5
pamiatkového zákona miestne príslušným správnym orgánom na úseku ochrany pamiatkového
fondu, podľa § 18 ods. 3 a § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení
neskorších predpisov doručuje

VEREJNOU VYHLÁŠKOU

oznámenie o začatí konania

vo veci vydania rozhodnutia o nevyhnutnosti vykonať archeologický výskum v zmysle § 35 ods. 4 a 7
pamiatkového zákona v súvislosti s línlovou stavbou "Mestská komunikácia s rozvod mi inžinierskych
sietí, Priemyselná zóna Prievidza 11" vk. Ú. Prievidza pre investora Mesto Prievidza v zast. ERGAstav
s.r.o.

KPÚ Trenčín prijal dňa 06.04.2018 žiadosť o vyjadrenie k hore uvedenej stavbe od investora Mesto
Prievidza v zast. ERGAstav s.r.o. Vzhľadom k tomu, že stavba sa bude realizovať v priestore, kde je
predpoklad zistenia zatial' neznámych archeologických situácií a nálezov, KPÚ Trenčín oznamuje
začatie konania o vykonaní archeologického výskumu. Nakoľko je v správnom konaní väčší počet
účastníkov konania a nie sú známe majetkovoprávne podklady stavby, ktoré by umožňovali doručiť
oznámenie všetkým účastníkom konania, KPÚ Trenčín oznamuje začatie konania o nevyhnutnosti
vykonať archeologický výskum formou verejnej vyhlášky.

V súlade s ustanovením § 27 ods. 1 správneho poriadku Vám dávame možnosť pred vydaním
rozhodnutia vyjadriť sa k veci vydania rozhodnutia o vykonaní archeologického výskumu v lehote do
10 dní odo dňa doručenia tohto oznámenia. Vzhľadom k vyššie uvedenému KPÚ Trenčín podľa § 49
správneho poriadku stanovil, že sa lehota na rozhodnutie predlžuje na 60 dní.
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