OBEC

BOBROV

stavebný úrad
Námestie sv. Jakuba 173/3, 029 42 Bobrov
Číslo spisu: SOcÚ/19/0717/BO-1
Vybavuje: Ing. K. Kolčák, 0945 502 110

V Bobrove, dňa 27. augusta 2019

Oznámenie o začatí stavebného konania
a upustenie od miestneho pojednávania verejnou vyhláškou.
Dňa 21. augusta 2019 podal na Obec Bobrov - stavebný úrad, navrhovateľ 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, Miestneho priemyslu 1085, 029 01 Námestovo, žiadosť o vydanie stavebného povolenia
na stavbu „11724 - Bobrov - Koniec obce - Rozšírenie NNK“ na pozemkoch 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. Na predmetnú stavbu bolo vydané
rozhodnutie o umiestnení stavby Obcou Bobrov - stavebným úradom pod č. SOcÚ/19/0717/ZA-2 zo dňa 15.
júla 2019 /právoplatnosť nadobudnutá dňa 19. augusta 2019/.
Uvedeným dňom bolo začaté 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 územné celky, podľa §117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, týmto oznamuje začatie stavebného konania
známym účastníkom, dotknutým orgánom a ostatným účastníkom konania verejnou vyhláškou Vzhľadom k
tomu, že podaná žiadosť s dokladmi a dokumentáciou poskytujú dostatočný podklad pre posúdenie
navrhovanej stavby, podľa §61 ods. 2 stavebného zákona sa upúšťa od ústneho pojednávania a miestneho
zisťovania.
Popis stavby:
Popis stavby: Navrhovanou stavbou sa rozreže exist. NN zemný káblový rozvod 1-AYKY-J3x240+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 NNkáble (N) AYY-J 3x2x240+120 SM/SM, ktoré sa
ukončia v navrhovanej istiacej skrini PRIS6.1 č.l
Z novej istiacej skrine PRIS6.1 č.l sa vyvedie nový NN zemný kábel (N)AYY-J 3x120+70 SM/*SM, ktorým
ssa pripojí nová istiaca skriňa PRIS5.1 č.2. Zapojenie NN siete sa zrealizuje v zmysle výkresu jednopólovej
schémy zapojenia.
Istiace skrine sa uzemňujú pomocou uzemňovacej pásoviny FeZn 30x4. Uzemnenie priebežnej skrine sa
vyhotoví pod min. hodnotu uzemnenia Rz<15Q. Koncová skriňa vo vedení pod min. hodnotu uzemnenia
Rz<50. Uzemňovacia pásovina sa uloží do výkopu s novým zemným NN vedením.
Pozdĺž celej trasy nových káblových N N 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
červenou fóliou tak, ako znázorňuje výkres uloženia káblových vedení. Pri kladení káblov je potrebné
vyvarovať sa neprimeraným ťahom káblov, a je nutné dodržiavať výrobcom predpísané minimálne polomery
ohybu. Pred ukončením montáže sa káble označia štítkami s označením čísla kábla a smerovania.

Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na Spoločnom obecnom úrade Zákamenné, Ul.
Hattalova 1087, Námestovo a svoje námietky uplatniť do 7 dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, inak
sa na ne neprihliadne.
V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány a obec. Ak v určenej lehote svoje
stanoviská neoznámia podľa §61 ods. 5 stavebného zákona má sa za to, že so stavbou súhlasia.

Ing. Anton G R O B A R Č Í K
starosta Obce Bobrov

Doručí sa:
1. Obec Bobrov - verejná vyhláška
Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky, ktorá sa oznamuje začatie konania účastníkmi 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.

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
Telefón ++421-43-558-1105, 0945 502 110

Email stavebnyurad@gmail.com

