OBEC ČIERNE, 023 13
Číslo: 1260/TS/18

Čierne, dňa 13.12.2018

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

Stavebník:

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

v zastúpení firmou STATEL, s.r.o., Kollárova 85, 036 01 Martin, podal dňa 7.12.2018 na Obec
Čierne žiadosť na vydanie stavebného povolenia na stavbu
„ZS a RR bod Čierne II
Slovak Telekom, a.s. – telekomunikačný stožiar a elektrická NN prípojka“
Územné rozhodnutie bolo vydané Obcou Čierne, pod č. 829/TS/18, dňa 3.10.2018.
Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie, v zmysle §61 zákona č. 50/1976 Zb. o
územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
Telekomunikačný stožiar bude umiestnený na parcele číslo KNC 6390/13, elektrická
prípojka bude vedená cez parcely číslo KNC 6678/3, 6678/2 a 6678/1 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 stavebného konania v súlade s ustanovením §61 ods.1 zák. č.50/1976 Zb. stavebného
zákona a súčasne podľa §61 ods. 2 upúšťa od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania.
Stavba bude dočasná, po dobu trvania nájomnej zmluvy.
Účelom stavby je riešiť výstavbu uzla VRS s tromi bunkami v systéme GSM 900 a LTE 800
a plánované bunky v systéme LTE 1800, UMTS a LTE 2600 pre kapacitné pokrytie obce Čierne,
časť diaľnice D3 smer Poľsko a jej okolia. Navrhovaný objekt základňovej stanice /ZS/ bude
umiestnený v SZ časti obce Čierne, na parcele 6390/13 KNC (9-10715 KNE), v nadmorskej
výške 620 m.n.m.

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: 14.12.2018
Zvesené: 2.1.2019
Toto oznámenie musí byť vyvesené po dobu 15 dní spôsobom v mieste obvyklom, posledný deň lehoty vyvesenia je
dňom doručenia.

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

, 023 13

Dotknuté orgány – na vedomie:
4.

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

5.

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

6.

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

7.

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

8.

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

9.

Ministerstvo dopravy a výstavby SR, útvar vedúceho hygienika rezortu, oddelenie oblastného hygienika Žilina,
Hviezdoslavova 48, 010 01 Žilina

