OBEC Z Á M U T O V
___________________________________________________________________________
Číslo: 650/2017- 02 Mi

Zámutov 29. 01. 2018

Vec
VSD a.s. Košice., Mlynská 31, 042 91 Košice
•Návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby: „Zámutov rozšírenie DS NNBTS“ v k.,ú. Zámutov,
•Oznámenie o začatí územného konania- VEREJNÁ VYHLÁŠKA.

___________________________________________________________________________
Spoločnosť VSD a.s. Mlynská 31 Košice, IČO 36 599 361 (navrhovateľ), prostredníctvom
splnomocneného zástupcu PRIVEL s.r.o. Košice, podala dňa 13. 11. 2017 návrh na vydanie územného
rozhodnutia na umiestnenie stavby: Zámutov- rozšírenie DS NN- BTS – energetická stavba-(líniová
stavba), ktorá sa má umiestniť 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.
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.

Dňom podania návrhu sa začalo územné konanie.
Podľa § 36 ods. (4) stavebného zákona, začatie územného konania o umiestnení líniovej
stavby alebo v odôvodnených prípadoch aj zvlášť rozsiahlej stavby, stavby s veľkým počtom
účastníkov konania, oznámi stavebný úrad účastníkom územného konania verejnou
vyhláškou. Stavebný úrad oznámi začatie územného konania verejnou vyhláškou aj v prípade,
že mu účastníci konania alebo ich pobyt nie sú známi.
Obec Zámutov, ako správny orgán a stavebný úrad vecne a miestne príslušný podľa
§ 117 ods.(1) a § 33 ods. (l) stavebného zákona, podľa § 36 ods. 4 stavebného zákona, v spojení s § 18
ods. 3 zákona č. 71/ 1967 Zb. o správnom konaní v znení nesk. predpisov, oznamuje známym a
neznámym účastníkom konania začatie územného konania vo veci vydania územného rozhodnutia
o umiestnení stavby: „Zámutov- rozšírenie DS NN- BTS – energetická stavba líniová stavba, ktorá
sa má umiestniť v zastavanom území a mimo zastavaného územia k.ú. Zámutov verejnou vyhláškou
a na prerokovanie návrhu nariaďuje ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním, na deň:
23. 02. 2018 o 9. 30 h,
so stretnutím pozvaných účastníkov v kancelárií obecného úradu Zámutov.
Podľa § 36 ods. (1) stavebného zákona účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky
k umiestneniu stavby uplatniť najneskoršie pri ústnom konaní, inak sa k ním neprihliadne. Podľa § 36
ods. (3) stavebného zákona dotknuté orgány oznámia svoje stanoviská v rovnakej lehote, v ktorej
môžu uplatniť svoje pripomienky a námietky účastníci územného konania. Ak niektorý z orgánov
potrebuje na riadne posúdenie návrhu dlhší čas, stavebný úrad na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej
uplynutím primerane predĺži. Ak dotknutý orgán, ktorý bol vyrozumený o začarí územného konania
neoznámi v určenej alebo predĺženej lehote svoje stanovisko k navrhovanej stavbe, má sa za to, že so
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stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí. Dotknuté orgány budú o začatí
územného konania upovedomené jednotlivo. Do návrhu na vydanie územného rozhodnutia
a do dokumentácie je možné nahliadnuť pri ústnom pojednávaní.
Prípadný zástupca účastníka konania musí pri ústnom konaní preukázať písomné
plnomocenstvo.
Podľa § 42 ods. (5) stavebného zákona, v odvolacom konaní sa neprihliada na námietky
a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli
byť.
Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 36 os. 4 stavebného zákona a vyvesí sa
na úradnej tabuli obce Zámutov na dobu 15 dní. Posledný deň vyvesenia je dňom doručenia
oznámenia.

Stanislav D u d a
starosta
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