OBEC ČIERNE, 023 13
Číslo: 972/TS/20

V Čiernom dňa 3.12.2020

ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE

Stavebník

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

v zastúpení firmou ENData, s.r.o., Poľanová 1578/37, 029 01 Námestovo, podal
13.10.2020 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby

dňa

„11528 Čierne – Polesie – Rekonštrukcia NN siete“
Stavba bude líniová, umiestnená na parcelách KNC 4694/1,(KNE 7008/1),KNC 4694/5,
4707/1 (KNE 7166/3), KNC 2764, 2767, 2766/1, 2773, 2774, 2775, 2780, 2781/4, 4708,
(KNE 7166/3), KNC 2796 (KNE 5832), KNC 2797/1, 4706, 2755/1, 2755/4, 2756/1, 2797/2,
6397/18, (KNE 5830, 5829). KNC 6397/19, 6397/12, 6397/21, 6397/14, k.ú. Čierne.
Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.
Obec Čierne, ako príslušný správny orgán podľa §33, §117 zákona č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), v znení zmien a doplnení, §5
zák. č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a
o zmene a doplnení stavebného zákona, prerokoval žiadosť stavebníka podľa §37 stavebného
zákona v územnom konaní, zosúladil stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi štátnej správy
a posúdil námietky a vyjadrenia účastníkov konania.
Na podklade tohto vydáva podľa § 39a stavebného zákona
rozhodnutie o umiestnení stavby
„11528 Čierne – Polesie – Rekonštrukcia NN siete“ . Stavba bude umiestnená na parcelách
KNC 4694/1,(KNE 7008/1),KNC 4694/5, 4707/1 (KNE 7166/3), KNC 2764, 2767, 2766/1,
2773, 2774, 2775, 2780, 2781/4, 4708, (KNE 7166/3), KNC 2796 (KNE 5832), KNC
2797/1, 4706, 2755/1, 2755/4, 2756/1, 2797/2, 6397/18, (KNE 5830, 5829). KNC 6397/19,
6397/12, 6397/21, 6397/14, k.ú. Čierne.
Členenie stavby:
SO 01 Montáž NN vzdušného vedenia
SO 02 Úprava domových prípojok
SO 03 Demontáž

Popis stavby:
-

výmena holých AlFe vodičov za samostatné izolované vodiče

-

výmena poškodených podperných bodov

-

rekonštrukcia domových prípojok v úseku, kde dochádza k výmene holých vodičov za
izolovaný vodič

-

osadených bude 27 nových podperných bodov

Pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby sa určujú tieto podmienky:
1. Objekty stavby budú umiestnené nasledovne: Stavba bude líniová, umiestnená na
parcelách KNC 4694/1,(KNE 7008/1),KNC 4694/5, 4707/1 (KNE 7166/3), KNC
2764, 2767, 2766/1, 2773, 2774, 2775, 2780, 2781/4, 4708, (KNE 7166/3), KNC
2796 (KNE 5832), KNC 2797/1, 4706, 2755/1, 2755/4, 2756/1, 2797/2, 6397/18,
(KNE 5830, 5829). KNC 6397/19, 6397/12, 6397/21, 6397/14, k.ú. Čierne.
.
2. Podmienky vyplývajúce pre územné konanie zo stanovísk dotknutých orgánov:
Slovenská správa ciest, IVSC
-

pri križovaní štátnej cesty I. triedy bude vzdušné vedenie umiestnené v dostatočnej
výške nad vozovkou v zmysle STN

Okresný úrad Čadca, pozemkový a lesný odbor:
-

v prípade záberu poľnohospodárskej pôdy požiadať o vydanie rozhodnutia o trvalom
odňatí poľnohospodárskej pôdy pred vydaním stavebného povolenia

SPP a.s. Žilina
-

V záujmovom území sa nachádzajú plynárenské zariadenia. Stavebník je povinný
dodržať ochranné a bezpečnostné pásmo v minimálnej vzdialenosti od plynovodu
a plynových prípojok

SEVAK a.s. Žilina
-

Predmetnou stavbou dôjde ku kolízii s existujúcim podzemnými vedeniami –
V miestach križovania a súbehov el. kábla s vodohospodárskymi potrubiami dodržať
STN 73 6005.

3. Súhlasné stanoviská v konaní vydali:
SSD a.s. Žilina; OÚ Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie; OR HaZZ
v Čadci; KPÚ Žilina; Slovak Telekom Bratislava; OÚ Žilina, odbor cestnej dopravy
a pozemných komunikácií
V územnom konaní neboli vznesené námietky proti prerokovanej stavbe.
Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby platí tri roky odo dňa keď nadobudlo právoplatnosť,
nestráca platnosť, ak bola v tejto lehote podaná žiadosť o stavebné povolenie
Územné rozhodnutie je záväzné aj pre právnych nástupcov jeho navrhovateľa a ostatných
účastníkov územného konania.

Odôvodnenie:
Dňa 13.10.2020 podal stavebník: Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8,
010 47 Žilina, v zastúpení firmou ENData, s.r.o., Poľanová 1578/37, 029 01 Námestovo,
návrh na vydanie územného rozhodnutia na stavbu, 11528 Čierne – Polesie – Rekonštrukcia
NN siete“ Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie. Stavba bude líniová, umiestnená
na parcelách KNC 4694/1,(KNE 7008/1),KNC 4694/5, 4707/1 (KNE 7166/3), KNC 2764,
2767, 2766/1, 2773, 2774, 2775, 2780, 2781/4, 4708, (KNE 7166/3), KNC 2796 (KNE 5832),
KNC 2797/1, 4706, 2755/1, 2755/4, 2756/1, 2797/2, 6397/18, (KNE 5830, 5829). KNC
6397/19, 6397/12, 6397/21, 6397/14, k.ú. Čierne.
Stavebník predložil súhlasy vlastníkov dotknutých pozemkov s realizáciou stavby.
Členenie stavby: SO 01 Montáž NN vzdušného vedenia; SO 02 Úprava domových prípojok
SO 03 Demontáž.
Obec Čierne, ako príslušný stavebný úrad, oznámila začatie územného konania
verejnou vyhláškou dňa 23.10.2020 a nariadil ústne pojednávanie na 19.11.2020, zároveň
určil, že účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky k návrhu uplatniť najneskôr
pri ústnom pojednávaní.
V stanovenej lehote nebola voči umiestneniu povoľovanej stavby vznesená žiadna
námietka.
Žiadateľ predložil predpísanú dokumentáciu a stanoviská dotknutých organizácií a
správcov sietí:
-

Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, OU-CA-OSZP2020/009745-002 z 13.7.2020; OU-CA-OSZP-2020/009670-004 z 18.8.2020; OUCA-OSZP-2020/009674-002 z 13.7.2020

-

Okresný úrad Čadca, pozemkové oddelenie, č. OU-CA-PLO-2020/009733-002
z 27.7.2020

-

Okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, č. OU-ZAOCDPR-2020/032096-004 z 24.8.2020

-

Slovak Telekom a.s. Bratislava, č. 6612023188 z 19.8.2020

-

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Čadci, č. ORHZ-CA22020/000339-002 z 28.7.2020

-

SSD a.s. Žilina, č. Sw11528 z 17.9.2020

-

SEVAK a.s. Žilina, č. O20026272 z 3.8.2020

-

SPP-D a.s. Bratislava, č. TD/NS/0610/2020/Ki z 3.8.2020

-

SSC, IVSC Žilina, č. SSC/9494/2020/6470/21514 z 16.7.2020

-

KPÚ Žilina, č. 2020/14018-2/72010/KOP z 10.9.2020

Tunajší stavebný úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa §37 stavebného zákona
a zistil, že jej umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie. Využitie
územia, ktoré bude výstavbou dotknuté, nebude ohrozené.
Predložené stanoviská a rozhodnutia boli súhlasné, podmienky, ktorých splnenie sa
vyžaduje k územnému konaniu boli zapracované do výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Účastníci konania nevzniesli žiadne námietky.
Na základe týchto skutočností stavebný úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej
časti.

Poučenie:
Podľa §54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu sa
možno odvolať do 15 dní odo dňa jeho oznámenia na Okresný úrad Žilina, odbor výstavby
a bytovej politiky Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina, podaním na Obecný úrad
Čierne, 023 11. Rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní zákonných opravných
prostriedkov.
Správny poplatok v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. v znení neskorších noviel.:
100,-€

Ing. Pavol Gomola
starosta obce
Doručuje sa:
1.

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

2.

ENData, s.r.o., Poľanová 1578/37, 029 01 Námestovo
Dotknuté orgány – na vedomie:

1.

IVSC, M Rázusa 105/A, Žilina

2.

SEVAK a.s. Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina

3.

Slovak Telekom a.s., Poštová 1, Žilina

4.

SPP-D, Mlynské Nivy 44 b, 825 11 Bratislava

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

Toto oznámenie musí byť vyvesené po dobu 15 dní spôsobom v mieste obvyklom, posledný
deň lehoty vyvesenia je dňom doručenia.
VYVESENÉ: 3.12.2020

ZVESENÉ: 18.12.2020

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie:
Príloha:
-situačný výkres

