Obec Makov
Makov č.60, 023 56 Makov
Čj.:Výst-S295/R543/TF1/2017-Št

V Makove, dňa 20.03.2017

Vybavuje : Mgr. Štrbová
Email: miroslava.jantulikova@makov.sk

Oznámenie
o začatí územného konania a upustenie od miestneho šetrenia a ústneho rokovania
Navrhovateľ: Mesto Turzovka, Turzovka – Stred č.178, IČO : 00314331 podal dňa 20 .03.2017
na tunajšom stavebnom úrade žiadosť o vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby :„ Kanalizácia
mestská časť Turzovka – Turkov –predĺženie stoky AIV28“ , ktorá bude umiestnená na parc.
cesta III/2024 (CKN č. 3760 , 3927( EKN č. 33035) v k.ú Turzovka.
Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.
Objektová skladba :
SO 01 predĺženie kanalizácie
SO 02 28 kanalizačných prípojok
SO 01 – stavebný objekt rieši predĺženie jestvujúcej kanalizačnej vetvy „A IV 28“, ktorá bude
predĺžená o 480,20 m. Nová stoka bude zaústená do projektovanej šachty č.4, ktorá bola súčasťou
projektu križovania stopky so železničnou traťou Čadca – Makov. Kanalizácia bude uložená v
št.ceste III/2024 s asfaltovým povrchom, bod ukončenia kanalizácie bude pri RD č.349. Na novej
stoke bude osadených 11 šácht. Šachty budú opatrené poklopmi begu D400.
SO 02 - Bude tu zaústených 28 KP DN150 o celkovej dĺžke 149,10 m- Každá prípojka bude
ukončená revíznou plastovou šachtou DN400, umiestnenou ma pozemku majiteľa odkanalizovanej
nehnuteľnosti. Napojenie na hlavné potrubie bude pomocou šikmej odbočky korugovanej DN
300/150. Min. sklon potrubia pri DN 300 je 0,5%.
Obec Makov, ako určený listom Okresného úradu Žilina – odbor výstavby a bytovej politiky
pod č. OU-ZA-OVBP3-2016/007042 zo dňa 29.01.2016 stavebný úrad v súlade s ust.§ 36 zák.č
50/1976 Zb.(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, oznamuje začatie spojeného územného a
stavebného konania dotknutým orgánom štátnej správy a známym účastníkom súčasne upúšťa od
miestneho šetrenia a od ústneho rokovania.
Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť na tunajšom Obecnom úrade v Makove
na v pracovné dni v čase od 7,00 hod do 15,00 hod ako aj v stredu od 15,00 hod – do 17,00 hod.
ako aj na Mestskom úrade v Turzovke v pracovné dni od pondelka do piatku v čase od 7,00 do
15,00. Účastníci konania môžu svoje námietky k žiadosti uplatniť písomne resp. ústne v Klientskom
centre na prízemí v budove Mestského úradu v Turzovke v pracovné dni najneskôr do 11.04.2017
v opačnom prípade nebudú vzaté do úvahy. K pripomienkam a námietkam ktoré boli alebo mohli
byť uplatnené v územnom konaní, alebo pri prejednávaní územného plánu zóny sa
neprihliada
V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská aj dotknuté orgány štátnej správy. Na pripomienky
uplatnené po určenom termíne sa neprihliada.

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní. Oznámenie musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Mesta
Turzovka, Obce Makov

Martin P a v l í k
starosta obce

Doručuje sa:
Mesto Turzovka , Turzovka – Stred č.178
Obec Makov – starosta obce, Makov č.60
Železnice SR, GR, odbor expertízy, Klemensova č.8, Bratislava
SC ŽSK, TSÚ pre región Kysuce, A. Hlinku č.2621, Čadca
Ing. Cyprich Róbert, Tubes –Proj. Hurbanova č.2289, Čadca
Ostatným účastníkom konania vlastníkom susedných pozemkov popri cesty III/2420 sa oznámenie
doručuje verejnou vyhláškou podľa § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní.
Na vedomie:
Ministerstvo dopravy a CR, sekcia Železničnej dopravy a dráh, odbor Dráhový stavebný úrad, Nám.
Slobody č.6, Bratislava
Okresný úrad Čadca odbor starostlivosti o ŽP, Palárikova č.91, Čadca

Okresný úrad Čadca – odbor KR , Slovenských dobrovoľníkov č.1082, Čadca
Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Čadci, A. Hlinku č.4, Čadca
Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Čadci, ul. Palárikova č.1156, Čadca
SEVAK a.s. zákaznícke centrum, Matičné nám. č.1141, Čadca
Slovak Telekom a.s., Poštová č.1, Žilina
SPP – distribúcia a.s. RC Žilina Závodská cesta č.26/2949, Žilina
ENERGOTEL a.s., Miletičová č.7, Bratislava
Telefónica Slovakia s.r.o, Einsteinová č.24, Bratislava
Orange Slovensko a.s. Prievozská č.6/A, Bratislava
Stredoslovenská energetika a.s – distribúcia, Pri Rajčianke č.2927/8, Žilina
UPC broardband Slovakia s.r.o, stredisko Žilina, Na Závaží č.7, Žilina
Príloha :
Situácia osadenia stavby

Toto rozhodnutie musí byť vyvesené po dobu 15 dní spôsobom v mieste obvyklom, posledný deň
lehoty vyvesenia je dňom doručenia.
VYVESENÉ DŇA: .....................................
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......................................................................
Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie

