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Oznámenie výsledku vybavenia petície
|

Vybavovateľ petície Okresný úrad Trenčín___
|

Názov petície Petícia proti razeniu tunela Milochov, ktorý
je súčasťou stavby "ŽSR, Modernizácia trate
Púchov - Žilina pre traťovú rýchlosť do 160 km/
hod., - I. etapa" z jeho západného portálu v
Hornom Milochove___

|

Text Dňa 18. 09. 2018 sa uskutočnilo pracovné
stretnutie prednostu okresného úradu na
Okresnom úrade v Považskej Bystrici -
katastrálnom odbor za účelom riešenia
požiadaviek občanov uvedených v petícii
za opatrenia pri uskutočňovaní stavby "ŽSR
Modernizácia trate Púchov - Žilina pre traťovú
rýchlosť do 160 km/hod., I. etapa" v Hornom
Milochove. Na uvedenom stretnutí bola
zástupcom občanov Horného Milochova
prezentovaná možnosť začatia razenia
tunela Milochov aj z jeho západného portálu -
protirazba tunela. Prostredníctvom tejto petície
chceme vyjadriť nesúhlas občanov s vyššie
uvedenou možnosťou, nakoľko by ešte zhoršila
kvalitu života občanov Horného Milochova, ktorí
sú už aj v súčasnosti vo veľkej miere zaťažovaní
realizáciou tejto stavby. Petíciu podporili aj
občania Dolného Milochova, ktorých sa uvedené
rozhodnutie tiež dotýka, pretože každodenne
prechádzajú obcou Horný Milochov.

|

Je kvórová?
Áno 
Nie 

|

Počet osôb podporujúcich petíciu 138___
|

Dátum doručenia 02.10.2018___
|

Dátum vybavenia 15.10.2018___
|

Spôsob vybavenia nevyhodnotená___
|
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Zdôvodnenie vybavenia Odbor starostlivosti o životné prostredie
Okresného úradu Trenčín ako orgán ochrany
prírody, po preskúmaní petície vyhodnotil, že vo
veci predmetnej stavby v k. ú. Horný Milochov
rozhodoval iba o odbornom stanovisku podľa §
28 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane
prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
o vplyve projektu na okolité územia európskeho
významu a chránené vtáčie územia. Predmetné
rozhodnutie priamo nesúvisí s predmetom
petície. Dotknutým orgánom z hľadiska
ostatných stretov záujmov na úseku životného
prostredia je Okresný úrad Považská Bystrica,
ktorému ako aj ďalším orgánom verejnej alebo
štátnej správy bola petícia zaslaná, a preto ju
Okresný úrad Trenčín nepostupuje.

|


