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Oznámenie

o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania spojeného
s miestnym zisťovaním

Navrhovateľ Homonitrianske Bane Prievidza, a.s., Matice slovenskej 10, 971 01
Prievidza, podal dňa 20.12.2017 návrh na vydanie územného rozhodnutia o
umiestnení stavby: SO 102 Pripojenie trafostanice RS Púšť na miestnu distribučnú
sústavu HBP, a.s., objekty: SO 102 VN vedenie káblové, SO 102A Zemný optický
kábel, v kat. území Prievidza, parc. č. KN - C, č. 758211, 7582/2, 7576/24, 7576/22,
7638, 7639/2, KN - E č. 4895,4892,4891,4890,4889,4888,4909/1.
Stavba pozostáva z demontáže časti linky VN Č. 225 - konkrétne troch betónových
stlpov a následná znovu montáž nových betónových stlpov dimenzie 1 0,5m/15kN s
osadením troch úsekových vypínačov a následnej káblovej prípojky VN z linky 225
do kobkovej rozvodne VN v kioskovej trafostanici K.T. Púšť vedľa rekreačného
strediska Púšť. V súbehu s káblovým vedením sa pripoloží aj zemný optický kábel.
Dňom podania bolo začaté územné konanie. Mesto Prievidza, ako príslušný
stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej iba stavebný zákon), v súlade s ust. § 36
stavebného zákona oznamuje začatie územného konania dotknutým orgánom a
známym účastníkom konania a súčasne nariaďuje k prerokovaniu návrhu ústne
pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na

deň 14.02.2018 o 09,00 hod.
so stretnutím v zasadačke mestského úradu Námestie Slobody 12, 97101

Prievidza.

Stavebný úrad v zmysle § 36 odsA stavebného zákona oznamuje začatie konania
stavby s veľkým počtom účastníkom konania verejnou vyhláškou. Do podkladov
rozhodnutia je možné nahliadnuť na tunajšom stavebnom úrade v Prievidzi, Námestie
Slobody 12, 971 01 Prievidza a pri ústnom konaní. Účastníci konania môžu svoje
námietky a pripomienky uplatniť najneskoršie pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne
neprihliadne. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány. Ak
niektorý z orgánov štátnej správy potrebuje na riadne posúdenie návrhu dlhší čas,
stavebný úrad na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím, primerane predlži.
Ak v určenej dotknutý orgán štátnej správy svoje stanovisko k navrhovanej
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stavbe neoznámi, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov
súhlasí. Stavebný úrad neprihliadne na námietky a pripomienky, ktoré sú v rozpore so
schválenou územnoplánovacou dokumentáciou. V prípade, že sa niektorý z účastníkov
nechá zastupovať, predloží jeho zástupca písomné splnomocnenie.
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mDr. Katarína Macháčková
primátorka mesta

zastúpená zamestnancom
Ing. Martou Davidesovou

na základe poverenia č.1.2-2460-20lll13090l

Oznámenie sa doručí:
1. Hornonitrianske Bane Prievidza, a.s., Matice slovenskej 10,971 01 Prievidza,
2. Horský Komposesorát, pozemkové spoločestvo Prievidza, Hviezdoslavova 3,971

O 1 Prievidza,
3. StVPS, a.s. B. Bystrica, Partizánska cesta 5,97401 Banská Bystrica,
4. Slovak Telekom a.s., Poštová 1, 010 01 Žilina,
5. Orange Slovensko, a.s. Jegorovova 22,97401 Banská Bystrica
6. Prievidzské tepelné hospodárstvo a.s., G.Švéniho 3H, 971 01 Prievidza,
7. Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o ŽP, G. Švéniho 3H, ŠVS,
8. Okresný úrad Prievidza, pozemkový a lesný odbor, Mariánska ulica 2,971 01

Prievidza,
9. DSIDATA, s.r.o., A. Bernoláka 377/7,02901 Námestovo,
10. SSE-Distribúcia, a.s. Pri Rajčianke 2927/8,01001 Žilina,
11. SPP-distribúcia, a.s. Mlynské Nivy 44/b, 82511 Bratislava
12. Okresný úrad Prievidza, , odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii,
13. Obvodný banský úrad Prievidza, Matice slovenskej 10,971 01 Prievidza
14. Okresný úrad Prievidza, krízového riadenia, Medzibriežková 2,971 01 Prievidza,
15. Dopravný úrad, divízia civilného letectva, Letisko M. R. Štefánika, 823 05

Bratislava
16. Telefonica 02, Slovakia S.r.o., Einštainova 24, Bratislava 821 09
17. Verejná vyhláška, začatie územného konania o umiestnení líniovej stavby alebo

v odôvodnených prípadoch aj zvlášť rozsiahlej stavby, stavby s veľkým počtom
účastníkov konania, ako aj územného konania o využití územia, o stavebnej
uzávere a o ochrannom pásme, ak sa týka rozsiahleho územia, oznámi stavebný
úrad účastníkom územného konania verejnou vyhláškou. Stavebný úrad oznámi
začatie územného konania verejnou vyhláškou aj v prípade, že mu účastníci
konania alebo ich pobyt nie sú známi).
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