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VEREJNÁ VYIILÁŠKA
Oznňmenie

o začal i stavehn éhu konunla II nur'iadcnie ústneho pojedn ávania

Obec Kote šová, 013 61 Kote šová 325. I ČO : OU 321 JH9. podala dna 15.06.2018 na
Okresn)' úrad Bytča. odbor starostlivosti o životné prostredie. úsek štátnej vodnej správy žiadosť

o stavebné povolenie na líniovú vodnú stavbu •• Ro:Jír/!Ilie vodovodu - Kote šová, časť Ublazav"
navrhovanú na pozemkoch parcelné čísla KS-C 20791/ . / 860/3 v katastrálnom území Kotešová.

Dňom podania žiadosti bolo začate stavebné konanie.
Na predmetnú sfarbil Obec Kotárovíce vvdalu ú=emné rozhodnutie č. Sll-297/l0/ iJ'\/f

diw22.0J .20J8. pnivoplutn édňa 23.Ol.20J /'?

Okresn)' úrad Byt ča. odbor staro stlivosti o životné' prostredie . úsek štátnej vodnej správy
ako príslušn}' orgán miestnej štátnej správ y podľa § 2 a § 4 zákona čís lo 180/2013 Z.z.
o organizácii miestnej štátnej správ)' a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ako príslušn)'
orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa ~ 5 zákona č ís lo 525/2003 Z.z.
o štátnej správc starost livosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niek torých zákonov a
pod ľa § 61 písm. c) zákona číslo 364/2004 Z.z. o vodác h a o zmene zákona SNR Č. 37211990
Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vod n)' zákon). v znení neskorších predpisov
ako špec iálny stavebn)' úrad podľa § 120 zákona číslo 5011 976 Zb. o územnom plánovaní a
stavebnom poriadku (stavebn)' zákon) \' zn eni neskorších predpi sov. v súlade s ustanovením § 26
a § 73 vodného zákona a § 61 stavebného zákona il v súlade s ustanovením § 18 a § 21 zákona č .

71/196 7 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov oznamuje začatie stavebného
konania dotk nutým orgánom a známym účastníkom konania a súčasne na prejednanie
predloženej žiadosti nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovan ím na deň

24. júla 2018 () 93U hod .

so stretnutím na OÚ Bytča. odbore starostlivosti o ŽP. Zámo k číslo 104. prvé poschodie.
pracovisko Č. 07.

Do podkladov rozhodnutia mozno nahliadnuť pred dňom ústneho pojedn ávani a na OÚ
Byt ča. odbore starostlivosti o ZP. Zámok Č . 104. prvé poscho die, pracovisko č . 07 a pri ústnom
pojednávaní ,

Telefón
+ ~ 2 1 ~ 1 1 3 1 0 04 1 9

,,,
q21 !~I /~~~ 0& I O

F·mal!

IMI.Un d,Q) i tl mW\ sL

lnlemo:l
\\\'01'. mlD\' sL



Účastníc i konan ia môžu svoje námietky k žiadosti o staveb né povolenie uplatnil'
najneskôr pri tomto ústnom pojednávaní. inak sa na ne neprihliadne. V rovnakej lehote môžu
oznámit' svoje stanov iská dotk nuté orgá ny a obec v mieste stavby.

Podľa ustanovenia § 61 ods. 6 stavebného zákona dotk nuté orgány sú povinne ozná mit"
svoje stanovisko v rovnakej lehote. v ktorej môž u uplatn iť svoje námietky účastníc i konania . Ak
niektorý z orgánov štátnej správy potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas . stavebn}' úrad na jeho
žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím primerane pred lži. Ak dotknutý orgán v určenej alebo
predlženej lehote neoznámi svoje stanovisko k povoľovanej stavbe. má sa za to. že so stavbou
z hradiska ním sledovaných záujmov súhlasi .

V zmysle § 33 ods. 2 zákona č . 71 /1967 Zb. o správnom kona ní v zneni neskorších
predpisov. tunajší úrad dáva možnost" účastníkom konania oboznámiť sa s podkladmi pre
vydanie rozhodnutia a k spôsobu jeho zisťovania. pripadne navrhnúť j eho dopl nenie.

Ak sa nechá niektor)' z účastníkov kona nia zastupoval'. je ho zástupca musí predloži ť

písomné plnomocenstvo s podpi som toho účastn íka kona nia. ktor)' sa dal zastupovať .

o ean urad Bytča

sla s' ~ v-: tne pOSU",!!
Zérnoj, 104

014U Bytča

RNDr. BOá~OVá
vedúca odboru

2



Olllámen ie sa doručí :

l ~ Obec Kotešová 013 6 1 Kotešová 325
2. Ing. Tina Maceková. PhD.. V. Span yola 37. OIOOl Žili na - projektant
3. Lesné a pozemkové spoločenstvo Kote šová - Oblazov. 0 13 6 1 Kotešová 319
-l. SEVAK. a.s.. Bôrická cesta 1960. 01057 Žilina
5. SPP· Distribúcia. a .s. Bratislava. Mlyn ské Nivy -l4/11. 825 19 Brati slava
6. Stredoslove nská distribučná. a.s.. Pri Rajčianke 2927/8. 0 10 -l7 Žilina
7. Slovak Telekom. a.s.. Bajkalská 28. 817 62 Brati slava
8. RÚVZ so sídlom v Žiline. V. Spanyola 27. 0 11 71 Zilina
9. ORHaZZ v Žiline. Námestie Požiarnik ov I. 0 10 Ol Zilina
IO. OÚ Bytča. odbor starostlivos ti o ŽP. úsek ŠSOII. ~ SOP aK.
11 . ostatni učastníci konania verejnou vyhláškou Ohce Kotešová
12. ostatní účastníc i konan ia verejnou vyhláškou
13. spis

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky a musi byt' vyvesené po dobu 15 dni na úradnej
tabuli Obce Kotešová a OÚ Bytča. odbore starostlivosti o životné prostredie a spôsobom v obci
obvyklým,

'):. :J

Zamak 104
14 a

vyvesen é dňa .....:l:::1.:.ť.c. .~ IP...~ I
pečiatka. podpis LJ--.J..

zvesené dňa .
peč i atka. podpi s

Po uplynutí lehoty určenej na vyvesenie. žiadame Obec Kotešová tuto vyhlášku zaslal' späť na
OÚ Bytča. odbor starostlivosti o životné prostredie. Zámok Č . 104.014 Ol Bytča s vyznačením
uvedených údajov.
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