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OBEC KLOKOCOV
023 22 Klokočov č. 962

. j.:Výst. V Klokočove 9.9.2019
Vybavuj e : čavajda

Oznámenie o začati stavebného konania a nariadenie ústneho konania.

,'Slovak Telekom a. s. Bratislava, Bajkalská 28", v zastúpení ,,TELECOMPROJECT s. ľ. o.

Bľatislava, Pajštúnska 1, Ing. Juraj Rousek", v zastúpení ,,SheMa pľojekt s.r.o. Bratislava,
Romanova 2I, Ing. Maľek Šedivý", podala dňa 30.8.2019 žiadosť o vydanie stavebného
povolenia pre stavbu ,rZS a RR bod Hrubý Buk _ CA_ HRB", umiestnenú na pozemkoch
paĺc. č. CKN 7668,768tl27, 768lll v k. ú. Klokočov. Dňom podania Žiadosti bo\o začate
stavebné konanie.

obec Klokočov, ako pľíslušný stavebný úrad, podl'a $ II7 'zákona č. 5011976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v platnom znení /stavebný zákonJ v súlade s
ust. $ 61 stavebného zákona ozňamuje začatiestavebného konania všetkým známym
účastníkom konania a súčasne v súlade s $61 ods. 3 stavebného zákona oznamuje
účastníkom konania a dotknuúým oľgánom, že môžu do podkladov rozhodnutia
nahliadat' na tunajšom úľade a svoje pripomienlĺy a námietky uplatniť najneskôľ do 7
dní odo dňa doľučenia oznámenia. Na neskôľ podané námietlĺy a pľipomienky nebude
stavebný úľad pľihliadat'.

Na stavbu bolo vydané právoplatné Rozhodnutie o umiestnení stavby č. Výst. 879l20l8lČa
zo ďťra 18.10.2018 , zmeĺenérozhodnutím okľesného úradu Žilina, odboru výstavby a býovej
politiky č. oU -Z A-OVB P2 -2 0 l 9 l 008223 lKod, dňa 28 .3 .20 19 .

Vtej istej lehote oznámia svoje stanoviská aj dotknuté zotgény, inak sa vzmysle $ 61

ods. 3 stavebného zákoĺa má za to, že s návrhom z hľadiska ním sledovaných záujmov
súhlasia' Ak niektorý z dotknutých orgánov potľebuje na riadne posúdenie návrhu dlhší čas,
stavebný úľad na jeho žiadosť uľčenú lehotu pred jej uplynutím pľimerane predlži.

Podľa $ 42 ods. 4 stavebného zákona sa v odvolacom konaní neprihliada na námietky
a pľipomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci
uplatnené mohli byt'.

Ak sa niektoľý účastník konania nechá v konaní zastupovať, musí jeho zástupca predloŽit'
písomnú plnú moc s overeným podpisom toho účastníka, ktoý sa nechá zastupovat'.
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Jana Foldinová
starostka obce

Doľučuje sa účastníkom konania:
1.Slovak Telekom a.s., Bratislava, Bajkalská 28, v zast. TELECOMPROJECT spol. s ľ. o.

Bratislava, Pajštunska 1, Ing. Juraj Rousek, v zastúpení SheMa projekt s. r. o.
Bratislava, Romanova 2I,Ing. Maľek Šedivý



1

Dotknuté oľgány:
l.okľesný urJd, odbor staľostlivosti o ŽP Čadca,Palaĺikova gI lolH, oPaK, ŠVS/
2.SeVaK a. s. Zilina' Bôrická cesta 1960
3.okresný inad,Pozemkoqý a lesný odbor, Čadca, Palárikova č. 95
4.okľesný úrad Čadca, odbor cestnej dopľavy a PK, Palarikova 91

5.SPP - Distribúcia a. s. Bratislava, Mlynské nivy 44lb
6.Ministerstvo dopľavy výstavby a ľegionálneho ľozvoja SR, Utvar vedúceho hygienika

r ezortl, Žilina, Hvi ezdo slavova 4 8

7.okľesný úrad Čadca, odboľ kľízového riadenia, Paláľikova 91

8.Žilinský samospľávny kraj, odbor dopravy aI]P Žilina, Komenského 48
9.Kľajský pamiatkový úrad Zilina, Mariánske nám. 19

1O.oR PZ okľesný dopravný inšpektoľát Čadca, Palárikova 977l25
l1. Spľáva ciest ŽSK - Závod Kysuce Čadca,A. Hlinku 2621
12.Dopravný úľad, Letisko M. R. Šteĺanĺt<a Bratislava
13.Stredoslovenská distribučná a. s. Žilína, Pľi Rajčianke292718,
l4.Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy nehnut. majetku Banská Bystrica, Čse z
15.Ministerstvo vnútra SR, odboľ Telekomunikácií Banská Bystrica, ul' 9 Mája 1

16.SEPS, a. s. Bratislava' Mlynské Nivy 59/A
17.obec Klokočov, starosta obce

ostatným účastníkom konania sa oznámenie doručuje v súlade s ustanovením $ 26 ods.2)
zákona č,.7111967 Zb. o správnom konaní verejnou vyhláškou, vyvesením oznámenia na
dobu 15 dní na uradnej tabuli obecného úradu v Klokočove.

Toto oznámenie musí byt'vyvesené po dobu 15 dní spôsobom v mieste obvyklým, posledný
deň lehoty vyveseniaje dňom doručenia.

VYVESENE DŇA /0.?. l^oĺ ZVESENE DŇA:

Pečiatka a podpis oľgánu, ktory potvrdzuje vyvesenie a zvesenie.

Tel. 041i43581 10, kI.12 - starosta
Tel. 04l143581 l0' kl. l6 - kniŽnica

www.klokocov.sk

Tel. 04ll4358l 10' kl. l 8 - učtáľeň
Tel. 041/4358110, kl. 13 -matrika

Fax 041/4358338

Tel. 04l/4358ll0' kl. l7 - úsek
daní a polhohospodáľstva

dane@klokocov.sk


