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OBVODNÝ ÚRAD ŽIVOTNÉHO
Horná ulica 2483,022

PROSTREDIA

V ČADCI

Ol Čadca

Došlo dňa:

SeVaK Žilina a.s. ,
Bôrická cesta 1960
01057 Žilina

PrlIOliy:
~.

CISIO Spisu:._

--L_.c.: __.__._1e/ív

Váš list/Zo dňa
1I597/20 I3/Ká/04.07.2013
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ačka
2013/00991.2/881

Vybavuje/linka
Ing. Majchráková/4334780

Čadca
22.07.2013

Vec: "Čadca - Sídlisko Ifl., Slovanská cesta, Ľ. PodJ~vorí~-skej, A. Hlinku, Jašíkova, Horelica,
Potočná - rekonštrukcia
vodovodu, SO 03 Ul. Ľ. Podjavorínskej - rekonštrukcia
vodovodu 2.
časť " - oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením a upustenie od ústneho
pojednávania a miestneho zisťovania.

Dňa 04,.07.2013 podala spoločnosť
SeVak Žilina a.s.,
zastúpená Ing. Lučivňákom,
investičným riaditeľom, IČO 36672297, na tunajší úrad žiadosť o povolenie zmeny stavby "Čadca Sídlisko IIL, Slovanská cesta, C. Podjavorínskej, A. Hlinku, Jašíkova,
Horelica, Potočná rekonštrukcia vodovodu, SO 03 Ul. Ľ.' Podjavorínskej - rekonštrukcia vodovodu 2. časť " pred jej
dokončením.
Stavba bola povolená rozhodnutím orgánu štátnej vodnej správy č. j. 2007/00067/B81 zo dňa
7.3.2007. Platnost' stavebného povolenia bola opakovane predlžená
rozhodnutiami orgánu štátnej
vodnej správy č.j. 2009/001 02/B8 I zo dňa 4.3.2009 a č.j. 2011l00522/BBI zo dňa 21.07.2011. Všetky
uvedené povolenia nadobudli právoplatnosť.
Di10m podania žiadosti o vydanie povolenia -rra-zmenu stavby pred jej dokončením bolo
konanie začaté.
.
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Obvodný úrad životného prostredia v Čadci, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 3 ods.
2 a 4 zákona Č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie v znení a doplnení
niektorých zákonov, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 61 zák. Č. 364/2004 Z. z.
o vodách, ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona Č. 50/76 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku (stavebný zákon), v súlade s § 68 stavebného zákona v spojitosti so zákonom Č.
71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších zmien a doplnení, oznamuje dotknutým
účastníkom konania začatie konania o povolení zmeny stavby "Čadca - Sídlisko III., Slovanská
cesta, Ľ. Podjavorínskej,
A. Hlinku, Jašíkova, Horelica, Potočná - rekonštrukcia vodovodu, SO
03 Ul. Ľ. Podjavoríóskej - rekonštrukcia vodovodu 2. čast'" pred jej dokončením
Zmena stavby pred dokončením sa týka stavebného objektu SO 03 - ul. Ľ. Podjavorínskej. Pôvodný
rozsah rekonštrukcie vetvy "V3" je 244 m. Potrubie z HDPE D 90 a DN 50, DN 25 ( prípojky) PN
10. Vetva V3 je uložená v miestnej komunikácii.
Navrhovaná zmena vodnej stavby podľa projektovej dokumentácie, ktorú spracoval Ing. R. Cyprich TUBES-PROJ Čadca v 03/2013,
tvorí 2. časť stavebného objektu SO 03 Čadca - ulica Ľ.
Podjavorínskej a rozširuje rozsah stavebného povolenia o ďalších 244 m. Projekt rieši výmenu starého
poruchového potrubia z ocele za potrubie z HD PE vrátane prípojok .. Jedná sa o rozšírenie vetvy "V3"
o:

úsek č. 1 - z HOPE 110 x 6,6 mm , km 0,0 - 0,045, bod napojenia vetvy"V3" na jestvujúce potrubie
bude v areáli Obchodnej akadémie. Trasa pokračuje v nespevnenej ploche , panelovej a asfaltovej
ploche a v km 0,045 vchádza na u\. Podjavorínskej.
úsek č. 2 - z HOPE 110 x 6,6 mm v km 0,286 - 0,488, ktorý vedie po u\. Podjavorínskej, v km 0,488
bude napojený na jestvujúci vodovod za uzáverom ON 100 umiestnenom na ulici Rázusova.
Na vetvu V3 bude napojených 18 vodovodných prípojok.
Stavba je navrhovaná na pozemkoch: parc. č. KN-C 13463/5 ostatné plochy ( vlastník ŽSK, Žilina),
KN-C 1847/1, 1869 zastavané plochy a nádvoria (užívatel' Mesto Čadca ).
Vzhl'adom na to, že tunajšiemu špeciálnemu stavebnému úradu sú dobre známe pomery
staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie, špeciálny stavebný úrad v zmysle §
61 ods. 2 stavebného zákona upúšťa od miestneho zisťovania a oa ústneho pojednávania.
Účastníci konania môžu nahliadnuť do podkladov pre rozhodnuiíé na tunajšom špeciálnom stavebnom
úrade a svoje námietky môžu uplatniť najneskôr do 7 dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, inak
sa na ne neprihliadne. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská aj dotknuté orgány štátnej správy.
Ak niektorý z účastníkov konania potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, predlži špeciálny stavebný
úrad na jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím. Ak účastníci konania v určenej lehote, alebo predÍženej
lehote neoznámia svoje stanovisko k zmene stavby pred dokončením, predpokladá sa, že so zmenou
z hl'adiska nimi sledovaných záujmov súhlasia.
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konania:

SEV AK a.s., Bôrická cesta 1960, Ol O57 Žilina
Mesto Čadca, primátor mesta, 022 Ol Čadca
Žilinský samosprávny kraj, odbor dopravy a RR, KQ!rrenského 48, 011 09 Žilina

Doručuje sa dotknutým
l.

r! \

v Čadci
-

Doručuje sa účastníkom

N.:t·

orgánom:

SSE a. S., ul. Republiky 5, O l O O l Žilina
T - com a.s., Karadžičova 10,825 13 Bratislava'
Spp - distribúcia a.s., Závodská cesta 26/2949, Ol OOl Žilina
OR HaZZ Čadca
RÚVZ Čadca
ObÚ ŽP Čadca, OH, OP
VEROS Čadca, U Llluška 733,02204 Č'lI(ka
Ing. Róbert Cyprich - Tubes - Proj, Hurbanova 2289, Čadca - projektant

Ostatným účastníkom konania sa oznámenie doručuje verejnou vyhláškou, zverejnením po
dobu 15 dní na úradnej tabuli Mesta Čadca a Obvodného úradu životného prostredia v Čadci.
Posledný deň lehoty vyvesenia je dňom doručenia.
Vyvesené dňa:
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Pečiatka a podpis:

Pečiatka a podpis:
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Zvesené dňa:

MES,_TO_C_ _,61_',

