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Vec
“I/11 Čadca – Most 206“ – zaslanie zámeru
Navrhovateľ, Slovenská správa ciest Bratislava, Investičná výstavba a správa ciest Žilina, Martina Rázusa 104/A,
010 01 Žilina, IČO: 00003328, doručil dňa 20.7. 2021 Okresnému úradu Čadca, odboru starostlivosti o životné
prostredie podľa § 22 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) zámer navrhovanej činnosti “I/11 Čadca –
Most 206“.
Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 5 zákona
NR SR č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov
a príslušný orgán vo veciach posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa § 3 písm. k) a § 56 zákona a podľa
§ 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov začal správne konanie vo veci
posudzovania predpokladaných vplyvov na životné prostredie dňom doručenia zámeru navrhovateľom.
Zámer Vám podľa § 23 ods. 1 zákona ako povoľujúcemu, resp. dotknutému, resp. rezortnému orgánu zasielame v
prílohe. Zámer je zverejnený aj na webovom sídle ministerstva na adrese:
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/i-11-cadca-most-206
Vzhľadom k upusteniu tunajšieho úradu od požiadavky variantného riešenia navrhovanej činnosti rozhodnutím č.
OU-CA-OSZP-2021/007473-002, zo dňa 21.6. 2021 zámer obsahuje jedno riešenie navrhovanej činnosti a nulový
variant.
Vaše písomné stanovisko (aj v elektronickej forme) k zámeru navrhovanej činnosti podľa § 23 ods. 4 zákona prosíme
doručiť na adresu: Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Palárikova 91, 022 01 Čadca
najneskôr do 21 dní od jeho doručenia. Ak v uvedenej lehote nebude Vaše písomné stanovisko doručené, podľa §
23 ods. 4 zákona bude stanovisko považované za súhlasné.
Príslušný orgán Vám súčasne oznamuje, že počas celého správneho konania vo veci posudzovania predpokladaných
vplyvov na životné prostredie navrhovanej činnosti “I/11 Čadca – Most 206“ je možné, podľa § 63 zákona,
vykonať konzultácie na Okresnom úrade Čadca, odbore starostlivosti o životné prostredie, Palárikova 91, 022 01
Čadca. Konzultácie je možné vykonať v pracovných dňoch, počas úradných hodín (termín konzultácie odporúčame
dohodnúť vopred telefonicky alebo mailom, kontaktné údaje - tel.: 041/4308751, mail: monika.husarova@minv.sk).
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Obsahom konzultácií medzi navrhovateľom, obstarávateľom a ostatnými subjektmi procesu posudzovania vrátane
verejnosti podľa § 63 ods. 2 zákona môžu byť najmä:
a) doplňujúce informácie k navrhovanej činnosti,
b) informácie o možných vplyvoch navrhovanej činnosti na životné prostredie vrátane zdravia,
c) vzájomné oboznámenie sa so stanoviskami,
d) doplnenie alebo upresnenie navrhovaných opatrení,
e) obsah a rozsah poprojektovej analýzy.

Podľa § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní Vám oznamujeme, že účastníci konania a zúčastnené
osoby majú možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k podkladu i spôsobu jeho zistenia, prípadne
navrhnúť jeho doplnenie. Do spisu je možné nahliadnuť (robiť z neho kópie, odpisy a výpisy) na Okresnom úrade
Čadca, odbore starostlivosti o životné prostredie, Palárikova 91, Čadca.

Rozdeľovník (interný):
Povoľujúci orgán:
Mesto Čadca
Okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií
Rezortný orgán:
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
Dotknutý orgán:
Žilinský samosprávny kraj, ul. Komenského 48, Žilina
Ministerstvo Obrany SR, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Čadci, Palárikova 1156, Čadca
OÚ Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Palárikova 91, Čadca
- Štátna správy ochrany prírody a krajiny
- Štátna správa vodného hospodárstva
- Štátna správa odpadového hospodárstva
- Štátna správa ochrany ovzdušia
OÚ Čadca, odbor krízového riadenia, Palárikova 91, Čadca
OÚ Čadca, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Palárikova 91, Čadca
Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Čadci, A. Hlinku 4, Čadca
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Radničné námestie 8, 969 55 Banská Bystrica

1 príloha
zámer

Ing. Viera Jurošková
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Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky
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Mesto Čadca (OVM), Námestie slobody 30, 022 01 Čadca 1
Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Námesti Slobody 6, 810 05 Bratislava 15
Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina 1
Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava 3
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Čadca, Palárikova 1156, 022 01 Čadca 1
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci, A. Hlinku 4, 022 01 Čadca 1
Slovenský vodohospodársky podnik, Radničné námestie 8 Banská Štiavnica, Radničné námestie, 969 01 Banská
Štiavnica 1
OKRESNÝ ÚRAD ŽILINA, ODBOR CESTNEJ DOPRAVY A POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ, Vysokoškolákov
8556/33B, 010 08, Žilina
OKRESNÝ ÚRAD ČADCA, ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, Palárikova 91, 022 01,
Čadca
OKRESNÝ ÚRAD ČADCA, ODBOR KRÍZOVÉHO RIADENIA, Palárikova 91, 022 01, Čadca
OKRESNÝ ÚRAD ČADCA, ODBOR CESTNEJ DOPRAVY A POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ, Palárikova 91,
022 01, Čadca
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