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Vec
Oznámenie o začati konania o prediženi času platnosti územného rozhodnutia a upustenie od
ústneho pojednávania.

Dria 30.04.2017 navrhovater: Národná diarnični spoločnosr, a.s., IČO: 35 919 001,
so sidlom Dtíbravski cesta č. 14, 841 04 Bratislava, doručil Okresnému itradu Žilina,
Odboru výstavby a bytovej politiky (d'alej len „015. Žilina — OVBP") žiadosť o prediženie
času platnosti tízemného rozhodnutia stavby:
"Diarnica D3 Oščadnica — Čadca, Bukov, 2. polprofil"
Oščadnica, Horelica, Čadca
na pozemkoch v
pare. 6.: neuvidza sa (vyplýva z ust. § 2 ods. 3 zákona č. 129/1996 Z. z. o niektorých
opatreniach na urýchlenie pripravy výstavby diarnic a ciest pre motorové vozidlá v znent
neskoršich predpisov (d'alej len „Zákon č. 129/1996 Z. z."))
Uvedeným dilom bolo začaté konanie o prediženi času platnosti územneho
rozhodnutia.
Podra § 2 ods. 4 Zákona 6. 129/1996 Z. z. stavebný Arad nariadi dstne konanie alebo
miestne zisťovanie iba vtedy, ak sa vyskytne prekážka v konani, ktorn nemožno odstrániť bez
Itstneho konania alebo miestneho zisťovania. Nakollo v predmetnom konani takáto prekálka
nenastala a na predmetnit stavbu bolo Obvodným &adorn Žilina, odborom výstavby a bytovej
politiky diia 24.06.2013 vydané úzertmé rozhodnutie o umiestneni stavby pod č.s.: ObU-ZAOVBP2/B/00661-2/Pál, právoplatné dfia 09.08.2013, OĹJ Žilina — OVBP ako vecne prislušný
stavebný itrad podra ust. § 117b zákona 6. 50/1976 Zb. o územnom plánovani a stavebnom
poriadku (stavebný zákon) v zneni neskoršich predpisov (d'alej len „Stavebný zákon")
nenariadil itstne pojednávanie a v súlade s ust. § 3 ods. 3 zákona 6. 669/2007 Z. z. o
jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb dignic a ciest pre
motorové vozidlá a o dopineni zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z.
o katastri nehnuternosti (katastrálny zákon) v zneni neskoršich predpisov (d'alej len „Zákona 6.
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669/2007 Z. z."), vyzýva jednotlivo dotknuté orgány, aby svoje závazné stanoviská a
vyjadrenia uplatnili najneskôr v určenej lehote 7 pracovných dni odo dňa doručenia
oznámenia. Ak dotknutý organ, ktorý bol vyrozumený o začati konania, neoznámi v určenej
alebo prediženej lehote svoje stanovisko k predmetnému návrhu, predpokladá sa, že so
stavbou z hradiska nim sledovaných záujmov
0častnikov konania vyzýva 00 Žilina — OVBP verejnou vyhláškou s tým, že svoje
námietky a pripomienky si môžu uplatniť v tej istej lehote, ako dotknuté orgány, inak nebude
na ne prihliadnuté.
Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na 00 Žilina — OVBP, so sic:110m
Vysokoškolákov 6. 8556/33B, Žilina, v dňoch pondelok až štvrtok od 800 do 1.4°° hod.
a v piatok od 8°° do 12°° hod.
Ak sa nechá niektorý z ačastnikov konania zastupovať, predloži jeho zástupca
pisommi phul moc.
00 Žilina — OVBP upozorňuje, že v zmysle prvej vety ust. § 42 ods. 5 Stavebného
zákona sa v odvolacom konani neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré nebuda
uplatnené v tomto konani.
Okresný t:trad Žiflria
odbor výstavby a bytovej politiky
VysokoškolitkQy 8556/33B
010 03
a

RNDr. Ivana Zurekova
vedfica odboru

Oznámenie o začati konania o prediženi platnosti ázemného rozhodnutia sa áčastnikom konania
oznamuje v sálade s ust. § 4 ods. 2 Zákona 6. 669/2007-Z. z. verejnou vyhhiškou, ktori musi byt' vyvesená
po dobu 15 dni na áradných tabuliach mesta Čadca a obce Oščadnica, na ich webových sidlach, ak ich
majá zriadené, na firadnej tabuli CAT Žilina — OVBP a na webovom sidle Okresného áradu Nina.
Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Mesto Čadca a obec Oščadnica bezodldadne oznámia
skutočnose o vyveseni a zveseni tohto oznámenia OĹJ Žilina — OVBP.
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Doruči sa
1. Narodna diaťnična spoločnosť, a.s., Dfibravska cesta '6. 14, 841 04 Bratislava,
2. dotknuti dčastnici konania — doručovanie verejnou vyhlaškou v súlade s ust. § 3 ods. 3 Zákona
6. 669/2007 Z. z.,
3. dotknuté obce so žiadosťou o zverejnenie verejnej vyhlašky na úradnej tabuli obci a na ich
webovom sidle, ak ho majú zriadené:
— Mesto Čadca — primátor mesta, Námestie Slobody č. 30, 022 01 Čadca (+ jeden exemplar
na vyvesenie),
— Qbec Oščadnica — starosta obce, Nám. M. Bernata 6. 745, 023 01 Oščadnica (+ jeden
exemplar na vyvesenie),
Na vedomie
4. Ministerstvo dopravy a výstavby SR — sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácii,
Námestie slobody 6. 6, P.O. Box 100, 810 05 Bratislava,
5. Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Útvar veddceho hygienika rezortu, Oddelenie oblastného
hygienika Žilina, Hviezdoslavova č. 48, 010 01 Žilina,
6. Ministerstvo dopravy a výstavby SR — sekcia železničnej dopravy a drab, odbor drahový
stavebný Arad, Námestie slobody č. 6, P.O. Box 100, 810 05 Bratislava,
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7. Ministerstvo životného prostredia SR, Sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového
hospodárstva, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Nám. Eudovita Stúra 6. 1,
812 35 Bratislava,
8. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Úrad centrálnej logistiky a správy majetku štátu,
odbor správy majetku štátu, Kutuzovova č. 8, 832 47 Bratislava,
9. Ministerstvo vntítra Slovenskej republiky, Prezidium policajného zboru, odbor dopravnej
policie, Račianska č. 45, 812 72 Bratislava,
10. Dopravný úrad, Divizia civilného letectva, Letisko M.R. Šteránika, 823 05 Bratislava,
11. Krajské riaditerstvo PZ SR, lcrajský dopravný inšpektorát, Kuzmányho č. 26, 010 75 Žilina,
12. Krajské riaditerstvo HaZZ v žiline, Námestie Požiarnikov č. 1, 010 01 Žilina,
Krajský pamiatkový úrad Žilina, Marianske námestie 6. 19, 010 01 Žilina,
14. Okresný Arad Čadca, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii, Palárikova č. 91, 022
01 Čadca,
15. Okresný Arad Čadca, odbor krizového riadenia, Palárikova č. 91, 022 01 Čadca,
16. Okresný úrad Čadca, Pozemkový a lesný odbor, Palárikova č. 95, 022 01 Čadca,
17. Okresný Arad Čadca, odbor starostlivosti o životného prostredia v Čadci (štátna správa
ochrany prirody a krajiny), ul. Horrid č. 2483, 022 01 Čadca,
18. Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životného prostredia v Cadci (štátna vodná správa),
ul. Horná č. 2483, 022 01 Čadca,
19. Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životného prostredia v Čadci (štátna správa
v odpadovom hospodárstve), ul. Horná 6. 2483, 022 01 Čadca,
20. Štátna ochrana prirody Slovenskej republiky, Regionálne centrum ochrany prirody
v Námestove, Správa Chránenej krajinnej oblasti KYSUCE, U Tomali č. 1511, 022 01 Čadca,
21. Obvodný banský Arad v Prievidzi, Matice slovenskej č. 10, 971 22 Prievidza,
22. Žilinský samosprávny kraj — odbor dopravy, Komenského '6. 48, 011 09 Žilina,
23. Slovensld správa ciest IVSC, M. Rázusa č. 104, 010 01 Žilina,
24. SVP, š.p., Nábrežie I. Krasku '6. 834/3, 921 80 Piešťany,
25. SEVAK, a.s., Bôrická cesta č. 1960, 010 57 Žilina,
26 SPP - distribir.in, as., Mlynské nivy 44/a,_825 I LBratislava96,
27. Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke č. 2927/8, 010 47 Žilina,
28. Slovenská elektrizačná a prenosová sústava, a.s., Mlynské Nivy č. 59/A, 824 84 Bratislava 26,
29. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 6. 28, 817 62 Bratislava,
30. Energotel, a.s., Jana Milca č. 44, 010 01 Žilina,
31. MICHLOVSKY, spol. s r.o., UC 2 — fidržbové centram Banská Bystrica, Zvolenská cesta č.
21, 974 05 Banská Bystrica (Orange Slovensko, a.s.),
32. Železnice SR Bratislava, Generálne riaditerstvo, odbor expertizy, Klemensova č. 8, 813 61
Bratislava 1,
33. Železnice SR Bratislava, Oblastné riaditerstvo Žilina, ul. 1. mája č. 34, 010 01 Žilina,
do:
34. spis.
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