OBEC

BOBROV

stavebný úrad
Námestie sv. Jakuba 173, 029 42 Bobrov
Stredoslovenská distribučná a.s., IČO 36 442 151,
Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
v zastúpení ELSPOL - SK s.r.o., IČO 36 433 721,
Ul. Miestneho priemyslu 1085, 029 01 Námestovo,
dotknutým orgánom a známym
účastníkom konania a verejnou vyhláškou
Vaše číslo/zo dňa
17.04. 2019

Naše číslo/zo dňa
Vybavuje/linka
v Bobrove
SOcÚ/19/0353/BO / 29.04. 2019 SOcÚ/043-5581105 02. mája 2019

Vec: Oznámenie o začatí územného konania
a nariadenie ústneho pojednávania

podľa § 36 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
/stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov verejnou vyhláškou.
Dňa 17. apríla 2019 podal investor Stredoslovenská energetika - distribúcia a.s., IČO 36
442 151, Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina v zastúpení ELSPOL - SK s.r.o., IČO 36 433
721, Ul. Miestneho priemyslu 1085, 029 01 Námestovo na Obec Bobrov ako príslušný
stavebný úrad návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „11724 - Bobrov - Koniec
obce - Rozšírenie NNK“ na pozemkoch parcela CKN č. 3168/70, CKN č. 3168/70, CKN č.
3168/57, CKN č. 3168/53 a CKN č. 4451/1 - nakoľko ide o líniovú stavbu /podľa popisu
nižšie/ v katastrálnom území Bobrov, obec Bobrov, okres Námestovo.
Účelom stavby je rozšíriť existujúcu zemnú NN sieť o nový zemný káblový rozvod, čím sa
zabezpečí dodávka elektrickej energie pre nové odberné miesta.
Stavba je členená na stavebné objekty:
SO.01 - Rozšírenie NNK
Navrhovanou stavbou sa rozreže existujúci NN zemný káblový rozvod 1-AYKY-J
3x240+120, ktorý je napojený z trafostanice 1303/ts/bobrov_v.koniec. Do rozrezaného NN
vedenia sa obojstranne naspojkujú cez nové NN káblové spojky 2x SVCZ 185-240 nové NN
káble (N)AYY-J 3x240+120 SM/SM (trasa 2x10 m), ktoré sa ukončia v navrhovanej istiacej
skrini PRIS6.1 č.1. Z novej istiacej skrine PRIS6.1 č.1 sa vyvedie nový NN zemný kábel
(N)AYY-J 3x120+70 SM/SM (trasa 107 m), ktorým sa pripojí nová istiaca skriňa PRIS5.1 č.2.
Pozdĺž celej trasy nových káblových vedení sa vzťahuje ochranné pásmo 1 m. Nové káblové
vedenia sa uložia do káblových chráničiek FSX-PEG 90/6, položia do zeme a prekryjú
výstražnou PVC červenou fóliou.
Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.
Obec Bobrov v zast. starostom Ing. Antonom Grobarčíkom, ako miestne príslušný
stavebný úrad podľa §2 písm. e/ zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých kompetencií
z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky, podľa ustanovenia §117 a §36
stavebného zákona týmto oznamuje začatie územného konania dotknutým orgánom a
známym účastníkom konania, ostatným účastníkom konania verejnou vyhláškou a súčasne
nariaďuje na prerokovanie návrhu ústne pojednávanie a miestne šetrenie na deň

30. mája 2019 /štvrtok/ o 945 hodine
zo stretnutím účastníkov v budove OcÚ Bobrov
Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky k návrhu uplatniť najneskoršie
do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia a pri ústnom pojednávaní.
V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány a príslušná obec.
Do podkladov pre rozhodnutie môžu účastníci konania nahliadnuť na Spoločnom
obecnom úrade v Námestove, Ul. Hattalova 1087, 029 01 Námestovo počas stránkových dní
/pondelok - piatok /okrem štvrtka/ od 800 hod do 1400hod/.
Dňom doručenia je deň zvesenia verejnej vyhlášky.
Ak niektorý z orgánov štátnej správy potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, predĺži
stavebný úrad na jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím.
Ak v určenej lehote účastníci konania svoje stanoviská neoznámia podľa § 61 ods. 6
stavebného zákona má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasia.
V prípade, že sa niektorý z účastníkov konania nechá zastupovať, predloží jeho zástupca
písomnú moc s overením podpisu toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať.

Ing. Anton GROBARČÍK
starosta Obce Bobrov

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky, ktoru sa oznamuje začatie konania účastníkm
konania v zmysle § 36 ods. 4 stavebného zákona a §26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom
konaní /správny poriadok/ v znení neskorších predpisov správneho poriadku a musí byť
vyvesené po dobu 15 dní spôsobom v mieste obvyklým, pričom posledný deň tejto lehoty sa
považuje za deň doručenia. Vyvesenie je potrebné zverejniť súčasne iným spôsobom v mieste
obvyklým - vyhlásením v rozhlase, prípadne v miestnej tlači a na internete alebo na dočasnej
úradnej tabuli správneho orgánu na mieste, ktorého sa konanie týka.
Vyvesené dňa: ......................................

Sňaté dňa:.......................................................

Razítko, podpis /orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a sňatie/.
...............................................................

Doručí sa:
1. Stredoslovenská distribučná a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
2. ELSPOL - SK s.r.o., Ul. Miestneho priemyslu 1085, 029 01 Námestovo
3. zodp. projektant Ing. Martin Šimurda, Ul. Miestneho priemyslu 1085, 029 01
Námestovo
4. OR HaZZ, č.s. 1250, 029 01 Námestovo
5. OVS a.s., Ul. Bysterecká 2180, 026 01 Dolný Kubín
6. OÚ Námestovo - odbor starostlivosti o ŽP, ref. OH, Ul. Bernolákova 390/14, 029 01
Námestovo
7. OÚ Námestovo - odbor starostlivosti o ŽP, ref. OPK, Ul. Bernolákova 390/14, 029
01 Námestovo
8. OÚ Námestovo - odbor starostlivosti o ŽP, ref. ŠVS, Ul. Bernolákova 390/14, 029 01
Námestovo
9. OÚ Námestovo - pozemkový a lesný odbor, Ul. ČK 62/30, 029 01 Námestovo
10. Krajský pamiatkový úrad, Mariánske námestie 19, 010 01 Žilina
11. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Ul. Nemocničná 12, 026 01 Dolný Kubín
12. Zuzana Volfová, Ul. Plátenícka 536/43, 029 42 Bobrov
13. Ľudovít Martvoň, Črchľa 400/142. 029 52 Hruštín
14. ku spisu

