OBEC

PLEVNÍK–DRIENOVÉ

Obecný úrad v Plevníku-Dienovom č. 255, 018 26 Plevník-Drienové
Číslo: 856/2020-006 TS1-20

v Plevníku-Drienovom, dňa 18. 10. 2021

Verejná vyhláška
Oznámenie
o pokračovaní v územnom konaní a o upustení od ústneho pojednávania
Navrhovateľ: Stredoslovenská distribučná a. s., so sídlom Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina,
IČO: 36 442 151, v zastúpení spoločnosťou Enerline s. r. o., Kopčianska 10, 851 01 Bratislava,
IČO: 46 068 201; podal dňa 21. 10. 2020 a mesiaci marec 2021 doplnil návrh na vydanie územného
rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby :

„12824 - Plevník-Drienové – Za kanálom – Zahustenie TS“
na pozemkoch parc. č. KN-C 46, KN-E 67/2, KN-E 67/3, KN-E 69/1, KN-C 619, KN-C 618, KN-C
620, KN-C 621/1, KN-C 622, KN-E 67/5, KN-E 99 a KN-E 100 v katastrálnom území Podvažie
a na pozemkoch parc. č. KN-C 1711/1, KN-E 150/2, KN-E 66 a KN-C 1711/18 v katastrálnom území
Plevník-Drienové, v obci Plevník-Drienové. Stavba bude pozostávať z objektov: SO 01 VN prípojka,
SO 02 NN káblový rozvod a PS 01 Trafostanica. Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.
Obec Plevník- Drienové ako príslušný stavebný úrad v zmysle § 119 ods. 1 v spojení s § 117
ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení
neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy podľa
§ 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok
a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov; v súlade s ustanovením § 36 ods.1 a 4 zákona
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších
predpisov oznámila začatie územného konania dotknutým orgánom a známym účastníkom konania
a súčasne na prerokovanie návrhu nariadila ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním, ktoré sa
uskutočnilo dňa 22. 07. 2021.
Na základe výsledkov ústneho pojednávania, vyjadrení a stanovísk dotknutých orgánov
a účastníkov konania, stavebník predložil upravenú projektovú dokumentáciu vrátane súvisiacich
dokladov (v časti k. ú. Podvažie bude trasa VN vedenia vedená zemou od existujúceho PB1 po
novonavrhovaný PB 2 cez pozemky KN-E 67/2 a KN-E 67/3 - miesto pôvodne navrhovaného
vzdušného vedenia).
Nakoľko stavebník doplnil podanie o požadované doklady, stavebný úrad pokračuje v konaní
o umiestnení stavby a oznamuje účastníkom konania a dotknutým orgánom, že majú právo sa
s doplnenými dokladmi pred vydaním rozhodnutia oboznámiť a môžu sa k nim vyjadriť v lehote do 10
dní odo dňa doručenia.
Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na Spoločnom obecnom úrade so sídlom
v Považskej Bystrici, Námestie A. Hlinku č. 29/34, 3.podlažie, č.dv.326 v stránkové dni (pondelok,
streda).

Ak v stanovenej lehote dotknuté orgány a účastníci konania neoznámia svoje stanoviská,
stavebný úrad bude tieto považovať za kladné.
Podľa § 42 ods. 5 stavebného zákona v odvolacom konaní sa neprihliada na námietky
a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli
byť.
Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, musí predložiť jeho zástupca písomnú
plnú moc s podpisom toho účastníka konania, ktorý sa nechal zastupovať.
.
Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 36 ods. 4 stavebného zákona
a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce, spôsobom v mieste obvyklým a na
web stránke obce. Posledný deň vyvesenia je dňom doručenia.

Miroslav K r e m e ň
starosta obce

Potvrdenie o verejnej vyhláške:
Vyvesená dňa: ..................................... Zvesená dňa: ................................................
(podpis a odtlačok pečiatky)
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