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stavebnÝ úrad

Sokolská č.487. 013 24 Shečno
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OZNAMENIE
O ZAČATí KONANIA O PREDÍŽENÍ PLATN

úztl,nrrÉrro noZI{ODNUTI
A L,.PUSTENIE OD ÚSTNEHO POJEDNÁVANIA

Obec Strečno, ako pdslušný stavebný urad podťa § 119 zrákona č. 50119'76 Zb.
o úzernnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zikon) v zneni neskorších predpisov
(ďalej 1en ,,stavebný zákon") lydal dna 29.10.2075 pod č.s. S2015/00454i 1089iPŠ
rozhodnutie o umiestnerrí stavby ,,Realizácia optických sietí STr-2 Strečno, obec
Stráňaly" na pozernku č.KN líniová stavba v k.ú.Strečno, Stráňaly nawhovateťovi
Národná agentúra pre siet'ové a elektronické služby, IČo 42156424, Kollarova 8,917 02
Tmava. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 28,I|.2015.

Navrhovateť: Národná agentúra pre siet'ové a e|ektronické služby, IČO 42156424,
Kol1árova 8, 91'7 02 Trnava (ďalej len ,,nawhovateť") podal na stavebnom urade žiadosť
o predíženie platnosti územného rozhodtrutia na stavbu:

,,Rea|izácia optických sietí STr-2 Strečno, obec Stráňavy"

na pozemku č.KN líniová stavba v k.ú.Strečnoo Stráňaly. Uvedenlfin dňom bo1o začaté
správne konanie.

Obec Strečno, ako pdslušný stavebný urad podťa § 119 zákona č. 50119'76 Zb-
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zťkon) v zneni neskorších predpisov
(ďalej len ,,stavebný zákon") a zikona č.41612007 Z.z. o prechode niektoďch pósobností z
orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov, v zmysle
§ 18 ods.3 zíkona č.11/1967 Zb. o sptávnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších
predpisov oznamuje začatie konania dotknutlfirr orgánom a všetklian znémlym účastníkom,
a v zmysle § 36 ods.2 stavebného zákona upúšťa od ústrreho pojednávania.

V zmysle § 36 ods.2 stavebného zákona stavebný úrad určuje úěastníkom lehotu 7
pracovných dní na uplatnenie námietok od doručenia tohto ozrriimenia, Stavebný úrad
upozorňuje, že na neskoršie podané námietky sa neprihliadne.

V zmysle § 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 byt .

V zrnysle § 36 ods.3 stavebného zákona dotknuté otgány oznámia svoje stanoviská
v ror,nakej 1ehote, v ktorej móžu uplatniť svoje pripomienky a námietky účastníci územného
konania. Ak niektorý z organov štátnej správy potrebuje na riadne posúdenie náwhu dlhší čas,
stavebný úrad na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplyrrutím primerane predlži. Ak
dotknutý orgán, ktorý bol vlrozumený o zaéati taomného konania, neoznámi v urěenej alebo
predlženej lehote svoje stanovisko k navrhovanej stavbe, má sa zato, že so stavbou z híadiska
ním sledovaných záujmov súhlasí.
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V zmysle § 36 ods,4 stavebného zákona zaěatie územného konania o umiestnení
líniovej stavby alebo v odóvodnených pfipadoch aj zvlášt' rozsiahiej stavby, stavby s vel'kýn
počtom účastnikov konania, ako aj úzerrrnélro konania o využití úzerrria, o stavebnej uzávere a
o ochrannom pásme, ak sa týka rozsiahieho územia, oznámi stavebný úrad účastníkom
územného konania verejnou vyhlráškou, Stavebný úrad oznámi zaěatie územného konania
verejnou vyhláškou aj v prípade, že mu účastníci konania alebo ich pobyt nie sú známi.

Do podkladov rozhodnutia je rnožné nahliadnut' na Snoločnom obecnom úrade
strečno so;ídlom. Nám.M.R.Štef:inika 1. 0l0 0I Žilina ,,, drio"t porra"lok u.t."da. et ,a
nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú plrrú rnoc.

V zmysle § 3 ods.2 zákona č.'7111967 o správnom konaní, (správny poriadok) v znení
neskorších predpisov, pri nahliadnutí do podkladov, alebo na požiadanie, stavebný úrad
účastníkorn konania, zúčastneným osobám, ktoq/ch sa konanie týka, poskytne pomoc
a poučenie, aby pre neznalosť právnych predpisov neutrpeli v koq4ni ujmu_

Sluloiný obocý &od §ffio
so :í,dlom

Nóm. M. R. šrefunilo č. l
0l0 Ol Žilino Bc.Dušan Stadrirri

starosta obce

Tento dokumcnt sa doručuje verejnou vyhláškou v zmysle § 36 ods.4 zákona
5011976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v zneni
neskorších predpisov a rT.vesí sa na dobu 15 dní na úradnej tabuli a internetovej stránkc
Obce Strečno. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Dátum lyvesenia: E i- r"11
Pečiatka a podpis:

Dátum zvesenia:
Pečiatka a podpis:

Doručí sa:

l. Národná agentura pre sieťové a elektronické služby, Kollárova 8,9l7 02 Tmava
2. Učastníci konania - verejnou lyhláškou
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Na vedomie:

3. Obec Strečno, Sokolská č.487, 013 24 Strečno
4. OPS Sřečno s.r.o., Sokolská č .48'7,013 24 Shečno
5. Obec Stráňavy, Májová 336,013 25 Stráňavy
6. oRHaZZ, Námestie požiamikov 1, 010 01 Žílina'7. OÚ Žilina--odbor starostlivosti o ŽP, SI.VS, Vysokoškolákov 8556/338, 010 08 Žilina
8. OÚ Žilina--odbor starostlivosti o ŽP, št.správa v OH, Vysokoškolakov 8556/338, 010
08 ŽlIiM
9. OÚ Žilina--odbor starostlivosti o ŽP, št.správa OPaK, Vysokoškolákov 8556/338, 010
08 Žiíina
10. oÚ Žilina odbor starostlivosti o Žp, Bll, Vysokoškolákov 8556133B,010 08 Žilina
1 1. OÚ Žtlina - pozemkorný a lesný odbor, Vysokoškolákov 8556/338, 010 08 Žilina
12. OU Zilina - odbor kdzového riadenia, Janka Kráťa č.4. 010 40 Žilina
13. OÚ Žttina odbor CD a PK, Vysokoškolrikov 855ó/338, 010 08 Žilina
1,4. oRPZ SR - oDI, Velkáokružná31,0I0 75 Žilina
15. Krajský pamiatkowý urad, Mariánske nám. 19,0IO 07 Žllina
16. Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,817 62 Bratislava
17. UPC Broadband Slovakia s.r.o., Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava
18. SSD a.s., Pri Rajčianke 292718, O10 47 Žllina
19. SPP-D a.s., Mlynské nily súp . č. 44,825 1 1 Bratislava
20. SEVAK a.s., Bórická cesta súp. č. 1960, O1O 57 Žlliía
2I. Telefonica 02 Slovakia s.r,o., Eisteinova 24,851 0I Bratislava
22. KR PZ odbor TaI, Kuzmányho 26,012 23 Žllina
23. SVP š.p.OZ Piešťany, Nábrežie Ivana Krasku 834/3, 921 80 Piešťany
24. Orange Slovensko a.s.Bratislava, v zastupení Michlovský UC2 - údržbové centrum,
Zvolenská cesta 2I, 97 4 05 Banská Bystrica
25. Sitel s.r.o., Zemplínska 6, 040 01 Košice
26. Energotel a.s., Miletičova 7, 821 08 Bratislava
27. Lesy SR, N{ám.M.R.Štefánika 1, 010 }lŽílina
28. Mo SR _ SNMaV, Čsa t t sz, 962 31 Sliač
29. MV SR, Odd.telekomunikačných služieb, u1.9.máj a č.1,9'74 86 Banská Bystrica
30. MO SR, Agentúra správy majetku, ČSel,Sl+31 Banská Bystrica
31. MDVRR, útvar vedúceho hygienika rezortu, odd.oblastného hygienika Žilina,
Hviezdoslavova 1,010 01 Žilina
32. Transpetrol a.s., Šumavská 38, 821 08 Bratislava
33. Slovnaft a.s.,Vlčie Hrdlo 1,82412 Bratislava
34. Nafta Gbely, P.O.BOX 815 05, 815 05 Bratislava
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