
OBEC RUDINA

�.j. 283/2020-03 D�a 19.08.2020

Vybavuje: �ier�ava
C.t. 041/ 433 93 50

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Oznámenie

o možnosti oboznámi� sa s podkladmi rozhodnutia.

Navrhovate�: OBEC NESLUŠA,023 41 Nesluša �.s. 978 , I�O 00314137 podal v zastúpení

starostky obce Ing. Zuzany Jancovej d�a 28. 04. 2020 na tunajšom stavebnom úrade návrh na vydanie
rozhodnutia o umiestnení stavby: ,„ Nesluša - úprava vody z povrchového odberu Mestský potok do

VDJ Dúbravy
"

na parcelách KN-C 4970/1, KN-C 4964/10, KN-C 4964/11, KN-C 5149/1

v katastrálnom území Nesluša a parcele KN-C 4977 v katastrálnom úzení Kysuckom Novom Meste

(trvalý záber pozemkov) a na parcelách KN-C 4964/1, KN-C 4964/2, KN-C 1438, KN-C 3253/1

(do�asný záber pozemkov) v katastrálnom území Nesluša.

Stavebný úrad listom zo d�a 28.04.2020 pod �.j.283/2020-01 oznámil v súlade s ust. $ 36 stavebného

zákona v spojení s ust. $26 ods. 2 zákona �. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších zmien

a doplnkov (�alej len „správny poriadok“) za�atie územného konania verejnou vyhláškou ú�astníkom

konania a dotknutým orgánom a zárove� stanovil k predloženému návrhu ústne pojednávanie.
V územnom konaní bolo doložené nesúhlasné stanovisko Slovenskej elektriza�nej prenosová sústavy
(�alej len ,„„SEPS") zo d�a 19.05.2020 pod �. PS/2020/006339, v ktorom dotknutý orgán nesúhlasil

s vydaním územného rozhodnutia na predmetnú stavbu, pretože umiestnenie SO 02 Úprav�a vody
Dúbravy a SO 02.1 Prepojovacie potrubia zasahujú do ochranného pásma existujúceho 400 kV

nadzemného elektrického vedenia V404 p.b.�. 127 v zmysle zákona 251/2012 Z.z. o energetike. SEPS

ur�ila v liste podmienky pre opätovné posúdenie žiadosti.

V ústnom pojednávaní, ktoré sa uskuto�nilo d�a 26.05.2020 navrhovate� zobral na vedomie toto

nesúhlasné stanovisko a v konaní doplnil požadované podklady pre rozhodnutie. - t.j.:
+ d�a 02.06.2020 navrhovate� v konaní doplnil upravenú projektovú dokumentáciu vrátane novej

situácie umiestnenia pre stavebný objekt SO 02 Úprav�a vody Dúbravy.
. d�a 27.07.2020 navrhovate� doplnil nové stanovisko SEPS pod �. PS/2020/008177.

V projektovej dokumentácii navrhovate� zmenil umiestnenie stavebného objektu SO 02 Úprav�a
vody Dúbravy na parcelách KN-C 4964/10 a KN-C 5149/1.

x

Obec Rudina , ako príslušný stavebný úrad pod�a ust. $ 117 zákona �. 50/1976 Zb. o územnom

plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/, v znení neskorších zmien a doplnkov a príslušný na

základe ur�enia Okresného úradu Žilina zo d�a 21.01.2019 pod �.j. OVBP-2019/007904/ŽUR-usu na

základe vyššie uvedených skuto�ností dáva týmto ú�astníkom konania, v súlade s ust. $ 33 v spojení
zákona �. 70/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších noviel a doplnkov (�alej len „správny

poriadok“) možnos� oboznámi� sa s podkladmi rozhodnutia a to v lehote do

7 pracovných dní odo d�a doru�enia tohto oznámenia.



Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnu� vo vopred dohodnutom termíne na pracovisku
— Spolo�ný obecný úrad, pracovisko v Kysuckom Novom Meste, ul. Družstevná 1052  /so sídlom

v budove Hasi�skej stanice Kysucké Nové Mesto, pondelok, stredu a piatok , prípadne v iný de�

stanovený na základe tel. kontaktu na t.�. 041 / 4339350 ..

Obec RUDINÉ
lo�ný obecný úrac “ i�i

ME zorov KysuckomNovom Me: Ing. Anna Mi�ianová

nužstevná 1052, 024 01 KysuckéNovéME: ZA starostka obce

x

Šini

Oznámenie sa doru�í:

Ú�astníkom konania (834 stavebného zákona- navrhovate�, osoby, ktoré majú —vlastnícke alebo iné práva
k pozemkom a stavbám na nich vrátane susediacich pozemkova stavieb, ak ich vlastnícke alebo iné práva
k týmto pozemkom a stavbám môžu by� územným rozhodnutím priamo dotknuté) v intenciách $26 ods. 2

zákona �. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších zmien a doplnkov (�alej len „správny poriadok“)
verejnou vyhláškou , a to vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli a internetovej stránke obce Nesluša, obce
Rudina a mesta Kysucké Nové Mesto. Posledný de� tejto lehoty je d�om doru�enia.

Potvrdenie o vyvesení a zvesení rozhodnutia:

Vyvesené d�a : ...........osononronononrononrononnrnnn Zvesené d�a: ...........oosonoononoonononnononn nn

Pe�iatka a podpis oprávneného zástupcu obce

potvrdzujúci vyvesenie a zvesenie:

Obec Rudina, Rudina 442, 023 31 Rudina

Obec Nesluša, Nesluša 978, 023 41 Nesluša

Mesto Kysucké Nové Mesto, Námestie slobody 94, 024 01 Kysucké Nové Mesto

Dotknuté orgány
Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o Životné prostredie, Litovelská 1218, 024 01

Kysucké Nové Mesto

2. Okresný úrad Žilina,pozemkový a lesný odbor, ul. Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina
3. Okresný úrad Žilina,odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenieštátnej správy vôd a vybraných

zložiek životného prostredia kraja, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina

4. Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Odštepný závod Pieš�any, Nábrežie
Ivana Krasku �. 3/834, 921 80 Pieš�any

,

Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Palárikova 1156, 022 01 �adca
Mesto Kysucké Nové Mesto, oddelenie výstavby a územného rozvoja, Námestie slobody 94, 024 01

Kysucké Nové Mesto

SPP — distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava 26

Stredoslovenská distribu�ná a.s., Pri Raj�ianke 2927/8,010 47 Žilina

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
0. Slovenská elektriza�ná prenosová sústava a.s., Mlynské nivy 59/1, 824 84 Bratislava

a

RO
Co: spis
Príloha : situácia umiestnenia stavby - SO 2 Úprav�a vody Dúbravy
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