OBEC ČIERNE, 023 13
Číslo: 665/TS/16

Čierne, dňa 20.7.2016

Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením
a upustenie od ústneho pojednávania.

Stavebník:

Stredoslovenská energetika – distribúcia, a.s.
Pri Rajčianke 2927/8
010 47 Žilina

IČO: 36442151
v zastúpení firmou MONDEZ s.r.o., Námestie hrdinov 380/10, 010 03 Žilina, Ing. Martin
Ondrušek, podal dňa 4.7.2016na Obec Čierne žiadosť na vydanie povolenia na zmenu stavby
„Čierne – Za Čerchľou, Zahustenie TS Za Čerchľou“
pred jej dokončením. Stavba bola povolená Obcou Čierne, rozhodnutím č. 753/TS/15, dňa
25.9.2015.
Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie o zmene stavby pred jej dokončením, v zmysle
§68 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v
znení neskorších predpisov.
Nové členenie stavby:

SO – 11

Vedenie VN – káblové

SO – 14

Trafostanica 22/0, 4 kV – kiosková

SO – 21

Vedenie NN - káblové

Zmena spočíva v zmene pripojenia trafostanice na VN strane, zmene trasy VN káblového
vedenia. Toto bude vedené po p. č. KN-C 5742/4, 5742/1(KNE 802/7, 797/2). 6724(KNE 797/2,
788/2, 787/2, 786/1, 7003/2), 5968(KNE 7003/2) k.ú. Čierne.
Obec Čierne, ako príslušný stavebný úrad podľa §117 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a podľa
zákona č. 608/2003 o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie,
v znení noviel, zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení
neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“)
oznamuje

začatie konania o zmene stavby pred jej dokončením v súlade s ustanovením §61 ods.1 a §68
zák. č.50/1976 Zb. stavebného zákona a súčasne podľa §61 ods. 2 upúšťa od miestneho
zisťovania a ústneho pojednávania.
Do podkladov možno nahliadnuť na obecnom úrade v Čiernom, počas stránkových dní /streda,
piatok/.
Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť do 7 dní od doručenia
oznámenia, inak na ne nebude prihliadnuté. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská
dotknuté orgány. Ak v určenej lehote svoje stanoviská neoznámia podľa §61 ods.5 stavebného
zákona má sa za to, že so stavbou súhlasia.
Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú plnú
moc s overením podpisu toho účastníka konania, ktorý sa necháva zastupovať.
V zmysle § 61, ods. 4 stavebného zákona budú účastníci konania upovedomení o začatí
stavebného konania verejnou vyhláškou.

Ing. Pavol Gomola
starosta obce

Vyvesené: 20.7.2016
Zvesené: 4.8.2016
Toto oznámenie musí byť vyvesené po dobu 15 dní spôsobom v mieste obvyklom, posledný deň lehoty vyvesenia je
dňom doručenia.
Doručuje sa:
1.

SSE – Distribúcia, a.s., ul. Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina

2.

MONDEZ s.r.o., Námestie hrdinov 380/10, 010 03 Žilina

3.

SVP š.p., Správa povodia stredného Váhu, 020 71 Nimnica

4.

SSC IVSC, M. Rázusa 104/A, Žilina

5.

ŽSR, Klemensova 8, Bratislava
Dotknuté orgány – na vedomie:

6.

SEVAK, a.s. , Bôrická cesta 1960, Žilina

7.

SPP a.s., Závodská cesta 26/2949, 010 22 Žilina

8.

Slovak Telekom a.s., Poštová 1, 010 08 Žilina

9.

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Čadci, A. Hlinku, Čadca

10. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Palárikova, Čadca
11. Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie, Čadca – všetky oddelenia, Palárikova 91
12. Okresný úrad, pozemkový a lesný odbor v Čadci, Palárikova 95
13. Okresný úrad, odbor dopravy a pozemných komunikácií, Palárikova 91, Čadca

