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Zaslanie rozhodnutia o určení ochranných pásiem Letiska Žilina a žiadost' o jeho zverejnenie

Dopravný úrad ako príslušný orgán štátnej správy v zmysle ustanovenia § 48 ods. 1 písmeno r)
v spojení s ustanovením § 29 ods. 2 zákona Č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon)
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ustanovenia § 33 ods. 2 zákona
Č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších
predpisov, Vám ako účastníkovi konania v prílohe zasiela rozhodnutie Č. 2452/2017/ROP-120-0P/9575
zo dňa 29.03.2017 o určení ochranných pásiem Letiska Žilina a žiada obce 1mesto o jeho zverejnenie
verejnou vyhláškou vyvesením na úradnej tabuli obce, resp. mesta na dobu 15 dní.

Do priloženého rozhodnutia žiadame doplniť informácie, kde konkrétne bude dokumentácia
ochranných pásiem k nahliadnutiu.

Zároveň žiadame o zverejnenie tejto vyhlášky aj iným spôsobom v mieste obvyklým,
napr. na webovej stránke mesta, resp. obce, v rozhlase alebo v miestnej tlači. Informáciu o zverejnení
iným spôsobom žiadame uviesť v sprievodnom liste, ktorým sa bude vracať verejná vyhláška, resp. ju
žiadame doplniť priamo na vrátenú vyplnenú verejnú vyhlášku.

Po uplynutí lehoty určenej na vyvesenie žiadame rozhodnutie s potvrdením dátumu vyvesenia
a zvesenia verejnej vyhlášky a taktiež dokumentáciu ochranných pásiem, ktorá je prílohou našej žiadosti,
bezodkladne vrátiť k vyznačeniu právoplatnosti. Po vyznačení právoplatnosti rozhodnutia Vám bude
overená dokumentácia a právoplatné rozhodnutie opätovne zaslané pre účely územného plánovania
a činnosť stavebného úradu.

Kompletná dokumentácia ochranných pásiem je taktiež zverejnená na webovej stránke
Dopravného úradu, a to v časti Dôležité odkazy 1Úradná tabul'a.

S pozdravom

I . Martin Nemeček

riaditeľ

Divízie civilného letectva

Prílohy:

• 1 x rozhodnutie Č. 2452/2017/ROP-120-0P/9575 zo dňa 29.03.2017
• 1 x dokumentácia ochranných pásiem (len pre obce a mestá, ktoré ju vrátili spolu s oznámením o

začatí konania o zmene ochranných pásiem)
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