OBEC B O B R O V
stavebný úrad
Námestie sv. Jakuba 173/3, 029 42 Bobrov
Stredoslovenská distribučná a.s., IČO 36 442 151,
Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
v zast. 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
Naše číslo/zo dňa
Vybavuje/linka
v Bobrove
20.05. 2019 SOcÚ/19/0446/BO-1/21.05. 2019 SOcÚ/043-5581105 30. mája 2019

Vec: Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania
verejnou vyhláškou
a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním.
Dňa 21. mája 2019 podal navrhovateľ 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 na základe plnomocenstva 05.
februára 2019 na Obec Bobrov - príslušný stavebný úrad žiadosť o vydanie stavebného
povolenia na stavbu „11625 - Bobrov - Vyšný koniec - rozšírenie NNK“ na parcelách
podľa stavu katastra nehnuteľnosti CKN č. 127, CKN č. 4432/5, CKN č. 206/3 a EKN č.
1209/12 a ďalších, nakoľko ide o líniovú stavbu /podľa popisu nižšie/ v katastrálnom území
Zubrohlava, obec Zubrohlava, okres Námestovo.
Popis stavby:
Rozšírením NN siete sa nahradia existujúce podperné body vzdušnej siete č.l a č.2 za nové.
Nové podperné body sa umiestnia v zmysle situačného výkresu stavby a vyzbroja v zmysle
popisu. Nová ochrana voči vzdušnému prepätiu sa zrealizuje použitím zvodičov prepätia.
Zvodiče prepätia sa v zmysle platných predpisov a noriem uzemnia pod min. hodnotu
uzemnenia Rz<10Q.
Na nový podperný bod vzdušnej siete PB č.l sa umiestni nová istiaca skriňa VRIS1 č.l, z
ktorej sa vybuduje nový vzdušný prepoj v úseku medzi podpernými bodmi č.l a č.2. Káblový
prepoj sa vyhotoví NN káblom RETILENS 3x150+95. Nový prepojovací kábel sa ukončí v
navrhovanej istiacej skrini PRIS7 č.2. Zapojenie NN siete sa zrealizuje v zmysle výkresu
jednopólovej schémy zapojenia. Pred ukončením montáže sa káble označia štítkami s
označením čísla kábla a smerovania.
Istiace skrine sa uzemňujú pomocou uzemňovacej pásoviny FeZn 30x4, zemných dosiek,
alebo zemných tyčí. Uzemnenie priebežnej skrine sa vyhotoví pod min. hodnotu uzemnenia
Rz<15Q. Koncová skriňa vo vedení sa uzemní pod min. hodnotu uzemnenia Rz<5Q.
Do novej istiacej skrine PRIS7 č.2 sa premanipulujú príslušné prípojky pre jednotlivé OM
podľa jednopólovej schémy zapojenia. Exist, domové prípojky z PB č.l sa odistia v novej
prípojkovej skrinke SPP5, ktorá sa zo vzdušnej siete prepojí novým NN káblom (N)AYY-J
4x35. NN vzdušné prípojky nedostatočnej dĺžky sa nahradia novými závesnými káblami
NFA2X 4x16.

Nevyužitý a nepripojený existujúci závesný kábel AYKYz-J 4x35 sa zdemontuje v celej trase
od pôvodného demontovaného podperného bodu č.2 po dvojitý odbočný podperný bod v
zmysle situačného výkresu stavby.
Rozvodná sústava: NN-3+PEN, 50Hz, 230/400V, TN-C
Trasa: Trasa nového NN vzdušného rozvodu je určená v úseku medzi podpernými bodmi č.l
a č.2 v zmysle situačného výkresu stavby v trase.
Káble a vodiče: Montáž - NN rozvodné vedenie:
Izolovaný kábel RETILENS 3x150+95, trasa 14m
Montáž - NN prípojkové vedenia:
Izolovaný kábel (N)AYY-J 4x35, dĺžka 8m
Izolovaný kábel (N)AYY-J 4x16, trasa 8m
Izolovaný kábel NFA2X 4x16, trasa 22m
Demontované káblové vedenia:
Izolovaný kábel AYKYz-J a AYKY-J 4x16, trasa spolu 30m
Izolovaný kábel AYKYz-J 4x35, trasa 75m
Istiace skrine:
Istiace skrine:
VRIS1 č.l
- VRIS1K II P4+KKP, lks
PRIS7 č.2 - PRIS7 DINO VV 2/6 IP2X, lks
Prípojkové skrine:
SPP5 (3xOM) - SPP 10 S VV/S 95/35, lks
Istenie: Sa zabezpečí nožovými poistkami gG v zmysle jednopólovej schémy zapojenia.
Podperné body:
Montáž: Betónové jednoduché oodoerné bodvJB 10.5/10kN. 2ks
Demontáž: Betónové jednoduché podperné body. 2ks
Dňom podania žiadosti bolo začaté spojené územné a stavebné 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 územnné celky, podľa §117 zákona č. 50/1976
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších
predpisov, týmto oznamuje začatie spojeného územného a stavebného konania známym
účastníkom, dotknutým orgánom a ostatným účastníkom konania verejnou vyhláškou v
súlade s ustanovením §61 odst.1 a odst. 4 stavebného zákona a súčasne nariaďuje ústne
pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním, ktoré sa uskutoční dňa

01. júla 2019 /pondelok/ o 1245 hod.
so stretnutím na Obecnom úrade v Bobrove.
Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na Spoločnom obecnom úrade Zákamenné,
Ul. Hattalova 1087, Námestovo počas stránkových dní /pondelok - piatok, okrem štvrtka/ a
pri ústnom pojednávaní.
Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr na ústnom
pojednávaní, inak na ne nebude prihliadnuté. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská
dotknuté orgány a obec. Ak v určenej lehote svoje stanoviská neoznámia podľa §61 ods. 6
stavebného zákona má sa za to, že so stavbou súhlasia.

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.
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 konnania účastníkm
konania v zmysle §26 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/.
...............................................................
Po uplynutí vývesného termínu a potvrdení, prosíme zaslať obratom na Spoločný obecný
úrad, Hattalova 1087, 029 01 Námestovo.
Ďakujeme
Doručí sa:
1. Obec Bobrov v zast. starostom Ing. Antonom Grobarčíkom, Námestie sv. Jakuba
173/3, 029 42 Bobrov
2. ELSPOL - SK s.r.o., Ul. Miestneho priemyslu 1085, 029 01 Námestovo
3. Zodp. projektant Martin Šimurda - ELSPOL - SK s.r.o., Ul. Miestneho priemyslu
1085, 029 01 Námestovo
4. Stredoslovenská distribučná a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
5. OÚ Námestovo - odbor starostlivosti o ŽP ref. OPK, Ul. Miestneho priemyslu 571,
029 01 Námestovo
6. OÚ Námestovo - odbor starostlivosti o ŽP ref. ŠVS, Ul. Miestneho priemyslu 571,
029 01 Námestovo
7. OÚ Námestovo - odbor starostlivosti o ŽP ref. OH, Ul. Miestneho priemyslu 571, 029
01 Námestovo

8. OÚ Námestovo - pozemkový a lesný odbor, Ul. ČK 62/30, 029 01 Námestovo
Bernoláka 381/4, 029 01 Námestovo
9. OVS a.s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín
10. Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánske námestie 19, 010 01 Žilina
11. Energotel a.s. Ul. Miletičova 7, 821 08 Bratislava
12. Orange Slovensko a.s., Ul. Metodova 8, 821 08 Bratislava
13. OPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o., Ul. Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava
14. O2 Slovakia s.r.o, Ul. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
15. SPP distribúcia a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
16. Slovenská správa ciest, IVSC, Ul. M. Rázusa 104/A, 010 01 Žilina
17. OÚ Námestovo - odbor cestnej dopravy a PK, Ul. Miestneho priemyslu 571, 029 01
Námestovo
18. OR PZ SR - ODI, Ul. Pelhřimovská 2054/6, 026 01 Dolný Kubín
19. Správa ciest ŽSK, závod Orava, Kubínska 8, 026 80 Dolný Kubín
20. Slovak telekom a.s., Ul. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
21. Ján Dvorský, Ul. Obchodná 428/13, 029 42 Bobrov
22. Gabriela Dvorská, Ul. Obchodná 428/13, 029 42 Bobrov
23. Jozef Korman, Vyšný koniec 209, 029 42 Bobrov
24. Anna Kormanová, Vyšný koniec 209, 029 42 Bobrov
25. Spis

