OBEC Z Á M U T O V
___________________________________________________________________________
Číslo: 237/2018- 03 Mi

Zámutov 25. 04. 2018

Vec
VSD a.s. Košice., Mlynská 31, 042 91 Košice
•Žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu: „Zámutov rozšírenie DS NN- BTS“ v k.ú.
Zámutov,
•Oznámenie o začatí stavebného konania- VEREJNÁ VYHLÁŠKA.

___________________________________________________________________________

Spoločnosť VSD a.s. Mlynská 31 Košice, IČO 36 599 361 (stavebník), prostredníctvom
splnomocneného zástupcu PRIVEL s.r.o. Košice, podala dňa 12. 04. 2018 žiadosť o vydanie
stavebného povolenia na stavbu: Zámutov- rozšírenie DS NN- BTS – energetická stavba-(líniová
stavba), ktorá sa má uskutočniť na parcelách CKN číslo 4, 1629/2, 1629/4, 3648, 3649,3657, 3690
a na parcele EKN číslo 2342 v zastavanom území a mimo zastavaného územia k.ú. Zámutov.
O umiestnení stavby bolo rozhodnuté územným rozhodnutím číslo 650/2017- 04 Mi zo dňa
26. 02. 2018, právoplatné dňa 03. 04. 2018.
Popis riešenia
Stavba rieši zriadenie podzemného vedenia NN NAYY-J 4 x 150 v plánovanej dĺžke cca 400 m od
existujúcej trafostanice TS 1305-0010, po stožiar č. 89 VVN vedenia č. 6716. Nové NN vedenie bude
napojené z voľného vývodu NN rozvádzača existujúcej trafostanice TS 1305-0010. Križovanie NN
kábla s cestnou komunikáciou bude pretláčaním. Nový NN kábel NAYY-J 4 x 150 bude v celej trase
uložený vo výkope. Elektromerový rozvádzač ER pre BTS bude umiestnený v blízkosti podperného
bodu VVN č. 89. Navrhovaná trasa energetickej stavby vyplýva zo situácie stavby výkres č. 2
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. 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 a na námietky, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené
v územnom konaní 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.
Podľa § 61 ods. (6) stavebného zákona, ak niektorý z orgánov potrebuje na riadne posúdenie žiadosti
dlhší čas, stavebný úrad na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím primerane predĺži. Ak
dotknutý orgán, ktorý bol vyrozumený o začatí stavebného konania neoznámi v určenej alebo
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predĺženej lehote svoje stanovisko k navrhovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním
sledovaných záujmov súhlasí.
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

Vyvesené dňa 26. 04. 2018

podpis a pečiatka:.....................................

Zvesené dňa..................................................podpis a pečiatka:.....................................
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