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Vec 

žiadosť  o vydanie stavebného povolenia na vodnú stavbu „SKV Žilina — Čadca - Milošová u Hurany — U Vilča — 
vybudovanie dotláčacej stanice" oznámenie o zaČati konania a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho 
zisťovania 

Dŕia 04.04.2022 bola tunajšiemu úradu doručená žiadose spoločnosti Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. 
s. 136rická cesta 1960, 010 57 Žilina, iČo 36672297 o vydanie stavebného povolenia na vodnú stavbu: „ SKV 
Žilina — Čadca — Milošová u Hurany — U Vilča — vybudovanie dotláčacej stanice" na pozemkoch parcelné č. KN-C 
8015/1 - KN-E 40009/2, KN-C 7490— KN E 40001/3 v katastrálnom územi Čadca, podra projektovej dokumentácie 
vypracovanej Ing. R6bertom Cyprichom, autorizovaným stavebným inžinierom v 12/2020. 

Predmetom navrhovanej stavby bude zriadená 1 čerpacia stanica Hydro MPC-E 3 CRIE10-3 U2 A-AA-GHV, ktorá 
bude osadená v prefabrikovanej šachte so vstupným kominom, rebrikom a poklopom. Zberné potrubia čerpacej 
stanice na vstupe aj výstupe buda napojene v šachte na prepojovacie potrubie. Cerpacia stanica bude napojená 
na el. energiu cez rozvádzač, ktorý bude umiestnený mimo šachtu. Čerpacia stanica bude zvyšovae flak v danom 
spotrebisku. 

Stavba bude riešená dodávatersky, výberovým konanim. Stavebný dozor bude vykondvať  zamestnanec SEVAK-u, 
a. s. Žilina, určený pred realizáciou stavby. 

Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako prislušn 'y orgán štátnej správy podra § 5 zákona 
NR SR č. 525/2003 Z. Z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a dopineni niektorých zákonov, 
orgán štátnej vodnej správy podra § 61 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej ndrodnej 
rady 6. 372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni neskoršich predpisov (vodný zákon), ako špeciálny stavebný úrad podra 
§ 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovani a stavebnom poriadku (stavebný zákon) Vás týmto o začati 
konania v zmysle § 73 ods. 5 vodného zákona a v zmysle § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konani 
(správny poriadok) v znení neskoršich predpisov upovedomuje. 

Vzhradom na to, že tunajšiemu úradu sú dobre známe pomery staveniska a žiadosť  poskytuje dostatočný podklad 
pre posúdenie navrhovanej stavby, v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona a § 73 ods. 5 vodného zákona upúšťa 
od miestneho zisfovania a od ústneho pojednávania. 
Účastnici konania môžu nahliadnuť  do podkladov pre rozhodnutie a uplatilovať  všetky svoje práva účastnikov 
konania (predkladať  doklady, pisomnosti návrhy a vyjadrenia) na tunajšom špeciálnom stavebnom úrade najneskôr 
do 8 dni odo &la doručenia tohto oznamenia, inak sa na ne neprihliadne. V rovnakej lehote oznátnia svoje stanoviská 
aj dotknuté orgány štátnej správy. Ak niektorý z účastnikov konania potrebuje na riadne posúdenie dlhši čas, prediži 
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gpecidlny stavebný Mad na jeho žiadosť  lehotu pred jej uplynutim. Ak fičastnici konania v určenej lehote, alebo 
prediženej lehote neoznámia svoje stanovisko k povorovanej stavbe, predpokladá sa, že so stavbou z hradiska nimi 
sledovanjrch záujmov síthlasia. Na pripomienky a námietky, ktoré boli a mohli byt' uplatnen6 v ítzemnom konani 
alebo pri preroldwani Azemného plánu z6ny sa neprihliada. 
V zmysle ustanoveni §§32 a 33 ods. 2 zákona Č. 71/1967 Zb. správnom konani v platnom meni buchl predložené 
doklady, pisorrmosti, nivrhy a vyjadrenia podkladmi pre vydanie rozhodnutia o povoleni vodnej stavby a možno sa 
s nimi oboznámiť  v lehote 8 dni odo dňa doručenia tohto oznámenia. 
Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlágIcy podra § 26 zákona 6. 71/1967 Zb. o sprdvnom konani a § 73 ods. 6 
zákona Č. 364/2004 Z. z. o vodách. 

Oznámenie o začati konania a upustenie od ňstneho pojednávania a miestneho zisťovania musi byť  vyvesenč  po 
dobu 15 dn.{ na ňradnej tabuli mesta Čadca a na ňradnej tabuli a webovom sidle ttmajgieho tíradu. 

Vyvesené dňa: Zvesené dňa:  

P-U 

Na vedomie  
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská, 817 62 Bratislava-Staré Mesto 
SPP - distribficia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26 
Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 2ilina 1 
Regionálny firad verejného zdravotnictva Čadca, Palárikova 1156, 022 01 Čadca 1 
Olcresné riaditerstvo Hasičského a zdchranného zboru v Cadci, A. Hlinicu 4, 022 01 Cadca 1 

Ing. Viera Juraková 

vedfici odboru 

Informativna poznAmIca - tento dokument bol vytvoreny elektronicky 
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Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s., BOrická cesta 1960, 010 57 2ilina 1 
Mesto Ndca, Námestie slobody 30, 022 01 Ncica 1 
Správa ciest Zilinského samospravneho kraja, zavod Cadca, Martina Rázusa 104, 010 01 Zilina 1 
Ing. Robert Cyprich - TUBES - PROJ, 17. novembra 958, 022 01 Cadca 1 
OKRESNÉ RIADITEESTVO PZ V CADCI, VNÚTORNt ODDELENIE, UL. Palárikova č. 977/25, 022 01, Ndca 
OKRESNÝ ÚRAD 6kDCA, ODBOR CESTNEJ DOPRAVY A POZEMNÝCH KOMUNIKACII, Palárikova 91, 
022 01, Cadca 
OKRESNÝ ÚRAD tADCA, POZEMKOVÝ A LESNÝ ODBOR, Palárikova 95, 022 01, Ndca 
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