OBEC Z Á M U T O V
___________________________________________________________________________
Číslo: 587/ 2017- 02 Mi

Zámutov 27. 10. 2017

Vec
EL PRO KAN, s.r.o. Vranov n.T., M. R. Štefánika 212/181, 093 01 Vranov n.T.
•Žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu: IBV Zámutov- rómska osada, SO- 01
Rozšírenie NN distribučnej sústavy, SO 02- Rozšírenie verejného osvetlenia
•Oznámenie o začatí stavebného konania- VEREJNÁ VYHLÁŠKA.

___________________________________________________________________________
Spoločnosť VSD a.s. Mlynská 31 Košice, IČO 36 599 361, prostredníctvom splnomocneného
zástupcu: Obec Zámutov a následne EL PRO KAN, s.r.o. M. R. Štefánika 212/181 Vranov n.T.,
podala dňa 24. 10. 2017, žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu:
„IBV Zámutov- rómska osada, SO- 01 Rozšírenie NN distribučnej sústavy, SO 02- Rozšírenie
verejného osvetlenia“- energetická stavba-(líniová stavba), ktorá sa má uskutočniť na parcelách:
(Podperné body č. 2 až č. 9 na parcelách CKN č. 513/190, 513/113, 513/116, 513/130, 513/131,
513/132, 513/199 a na parcele EKN číslo 1403/2 k.ú. Zámutov, na ktorých bude vedená vzdušná NN
sieť v trase: Od podperného bodu č. 1 vo vzdušnom priestore k podpernému bodu č. 2- vpravo od
koridoru, ktorý je plánovaný pre výstavbu príjazdovej cesty areálu IBV, až po podperný bod č. 4 na
parcele číslo 513/113-„c“, tu sa lomí a pokračuje znova po pravej strane od rezervovaného koridoru
pre cestu, až po podperný bod č. 7 na parcele číslo 513/132. Od podperného bodu č. 3 na parcele číslo
513/113, vzdušná sieť bude kolmo križovať plánovaný cestný koridor a vzdušnou trasou bude
pokračovať k podperným bodom č. 8 a č. 9.
Popis riešenia:
Nové podzemné NN vedenie bude vyúsťovať z NN rozvádzača existujúcej stožiarovej trafostanice
TS1305-0009 a má sa uložiť do zeme k existujúcemu NN káblu distribučného NN vedenia.
Navrhovaný kábel bude vedený v trase jestvujúceho NN vedenia (navrhované je pripoloženie kábla
k existujúcemu káblu), k jestvujúcemu podpernému bodu č. 1, kde bude kábel priamo nasvorkovaný
na navrhovaný vzdušný kábel rozšírenia NN distribučnej siete. Projektované podzemné vedenie 90 m,
projektované nadzemné vedenie 267m, betónový stožiar- 8ks.
Navrhovaná trasa podzemného NN vedenia a vzdušného vedenia ako aj osadenie nových podperných
bodov č. 2 až č. 9, vyplýva zo situácie stavby výkres č. 02 dokumentácie predloženej na stavebné
konanie.
Dňom podania žiadosti sa začalo stavebné konanie.
Podľa § 61 ods. (4) stavebného zákona, pri líniových stavbách a stavbách s veľkým počtom
účastníkov konania stavebný úrad upovedomí účastníkov o začatí stavebného konania verejnou
vyhláškou najmenej 15 dní pred konaním miestneho zisťovania, prípadne ústneho pojednávania a ak
sa nekoná ústne pojednávanie, pred uplynutím lehoty určenej podľa odseku (3) cit. § 61
Obec Zámutov, ako správny orgán a stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods. (l) zákona
číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov,
(stavebný zákon), podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona, oznamuje začatie stavebného konania
účastníkom konania, t.j. vlastníkom dotknutých a susedných pozemkov v trase navrhovanej stavby,
verejnou vyhláškou.
Vzhľadom na to, že žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby a pomery
staveniska sú dostatočne známe, stavebný úrad v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona, upúšťa od
ústneho konania.
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Účastníci konania môžu prípadné námietky a pripomienky k uskutočneniu stavby uplatniť v lehote do
7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia verejnou vyhláškou. Na neskoršie podané
námietky, alebo pripomienky sa neprihliada.
Do dokumentácie je možné nahliadnuť v kancelárií Obecného úradu Zámutov v úradných hodinách v
lehote určenej pre uplatnenie námietok. V zmysle § 61 ods. 5 stavebného zákona dotknuté orgány
budú o začatí stavebného konania upovedomené jednotlivo.
Prípadný zástupca účastníka konania musí pri ústnom konaní preukázať písomné
plnomocenstvo.
Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 61 ods. (4) stavebného zákona a vyvesí
sa na úradnej tabuli obce Zámutov po dobu 15 dní. Posledný deň vyvesenia je dňom doručenia
oznámenia.

Stanislav D u d a
starosta

30.10.2017
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