OBEC ČIERNE, 023 13
Číslo: 829/TS/18

V Čiernom, dňa 22.8.2018

Oznámenie
o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania

Dňa 23.7.2018 podala firma:

Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava

v zastúpení firmou STATEL, s.r.o., Kollárova 85, 036 01 Martin, návrh na vydanie
rozhodnutia o umiestnení stavby
„ZS a RR bod Čierne II
Slovak Telekom, a.s. – telekomunikačný stožiar a elektrická NN prípojka“
Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.
Telekomunikačný stožiar bude umiestnený na parcele číslo KNC 6390/13, elektrická prípojka
bude vedená cez parcely číslo KNC 6678/3 a 6678/1 k.ú. Čierne.
-

koordináty /GPS/: E 18˚ 51´ 38“ N 49˚ 30´ 08“

-

nadmorská výška v päte objektu: 661 m. n. m.

-

výška anténneho systému: 41m

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, v súlade s ustanovením §36 ods. 4 stavebného zákona, oznamuje začatie
územného konania dotknutým orgánom a účastníkom konania.
Tunajší úrad v zmysle ustanovenia §36 ods. 1 stavebného zákona nariaďuje ústne
pojednávanie na
19.9.2018 o 9.00 hod. na Obecnom úrade v Čiernom.
Účastníci územného konania môžu svoje námietky a pripomienky k návrhu uplatniť
najneskôr pri ústnom konaní, inak sa na ne neprihliadne. V tej istej lehote oznámia
svoje stanoviská dotknuté orgány štátnej správy, inak sa v zmysle §36 ods.3 stavebného
zákona má za to, že s návrhom z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasia. Ak sa nechá
niektorý z účastníkov zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú plnú moc.

Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na obecnom úrade Čierne – stavebný
úrad.
Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 36 ods. 4 stavebného zákona v znení
neskorších predpisov a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce. Správny
orgán zverejňuje písomnosť súčasne iným spôsobom v mieste obvyklým, najmä v miestnej
tlači, rozhlase alebo na dočasnej úradnej tabuli správneho orgánu na mieste, ktorého sa
konanie týka.

Ing. Pavol Gomola
starosta obce

Vyvesené: 23.8.2018
Zvesené:

7.5.2018

Doručuje sa:
1.

STATEL, s.r.o., Kollárova 85, 036 01 Martin

2.

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

3.

Irena J., Čierne 685, 023 13
Dotknuté orgány – na vedomie:

4.

ŽSR GR, Klemensova 8, 813 61 Bratislava

5.

SSD a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina

6.

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

7.

Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie, Čadca – všetky oddelenia, Palárikova 91

8.

Okresný úrad, pozemkový a lesný odbor v Čadci, Palárikova 95

9.

Okresný úrad, odbor krízového riadenia, Slov.dobrovoľníkov 1082, Čadca

