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Vec 

Žiadosť  o vydanie stavebného povolenia na vodnú stavbu „SKV Žilina — Čadca - žarec, smer Billa -rekongtrukcia 
vodovodu" — oznámenie o začati konania a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania  

Dňa 15.06.2021 bola tunajgiemu úradu doručená žiadosť  spoločnosti Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s. 
Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina, IČO 36672297 o vydanie stavebného povolenia na vodnú stavbu: „ SKV žilina 
— Čadca — Žarec, smer Billa - rekongtrukcia vodovodu" na pozemkoch parcelné č. KN-C 2583, 2580, 2579, 2585/2, 
2587/29, 2587/28, 2587/89, 2587/23, 2587/21, 2587/20, 2587/19, 2587/18, 2587/17 v katastrálnom územi Čadca, 
podl'a projektovej dokumentácie vypracovanej Ing. R6bertom Cyprichom, autorizovaným stavebným inžinierom v 
07/2020. 

Predmetom navrhovanej stavby je rekonštrukcia vodovodu v meste Čadca — miestna časť  žarec, ul. Jašikova. 
Potrubie bude z PE 100 RC, D 160, SDR 17, PN 10 a pripojky z PE 100, d 32, SDR 11, PN 16. Navrhovan 'y vodovod 
bude napojený na existujúci verejný vodovod LT DN D 150. Dĺžka navrhovaného vodovodu bude 200 m a bude 
pozostávať  z vetvy „V" a 13 pripojok, ktoré sa prepoja na existujúce domové rozvody. Trasa vodovodu bude vedená 
v nespevnenej ploche a miestnej komunikácii. 

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

Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako prislušný orgán gtátnej správy podra § 5 zákona 
NR SR č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o Iivotné prostredie a o zmene a dopinenf niektorých zákonov, 
orgán gtátnej vodnej správy podra § 61 zákona Č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej 
rady 6. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znera neskorgich predpisov (vodný zákon), ako špeciálny stavebný úrad podl'a 
§ 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovani a stavebnom poriadku (stavebný zákon) Vás týmto o začatf 
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 zneni neskoršich predpisov upovedomuje. 

Vzhl'adom na to, že tunajgiemu 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 zisťovania a od ústneho pojednávania. 
Očastnici konania môžu nahliadnuť  do podkladov pre rozhodnutie a uplatriovať  vgetky svoje práva účastnikov 
konania (predkladať  doklady, pisomnosti návrhy a vyjadrenia) na tunajgom gpeciálnom stavebnom úrade najneskôr 
do 8 dill odo dria doručenia tohto oznámenia, inak sa na ne neprihliadne. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská 
aj dotknuté orgány gtátnej správy. Ak niektorý z účastnikov konania potrebuje na riadne posúdenie dlhgí čas, predĺži 

Telefón 	 E-mail 	 Internet 	 iČo 
+421414308750 	 oszp.ca@minv.sk 	 www.minv.sk 	 00151866 



špeciálny stavebný úrad na jeho žiadosť  lehotu pred jej uplynutim. Ak fičastnici konania v určenej lehote, alebo 
prediženej lehote neoznámia svoje stanovisko k povol'ovanej stavbe, predpokladá sa, že so stavbou z hl'adiska nimi 
sledovaných záujmov salasia. Na pripomienky a námietky, ktoré boli a mohli byť  uplatnené v íizemnom konani 
alebo pri preroldivani fizemného plánu zemy sa neprihliada. 
V zmysle ustanoveni §§32 a 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. správnom konani v platnom zneni buck' predložené 
doklady, pisomnosti, návrhy 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 vyhlášky podra § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konani a § 73 ods. 6 
zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách. 

Oznámenie o začatf konania a upustenie od fistneho pojednávania a miestneho zisťovania musi byť  vyvesené po 
dobu 15 dni na úradnej tabuli mesta čadca a na Aradnej tabuli a webovom sidle tunajšieho úradu. 
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Na vedomie  

Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 žilina 1 
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská, 817 62 Bratislava-Staré Mesto 
SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26 
Regionálny firad verejného zdravotnictva Čadca, Palárikova 1156, 022 01 čadca 1 
Okresné riaditerstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci, A. Hlinku 4, 022 01 čadca 1 

Ing. Viera Jurošková 

vedúci odboru 

Informativna poznamka - tento dokument bol vytvorený elektronicky 

Rozderovnik k čislu OU-CA-OSZP-2021/007273-005  

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s., Bôrická cesta 1960, 010 57 žilina 1 
Mesto čadca (OVM), Námestie slobody 30, 022 01 tadca 1 
Ing. Robert Cyprich - TUBES - PROJ, 17. novembra 958, 022 01 čadca 1 
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