
OBEC KRASŇANY 
Spoločný obecný úrad 

_ 013 03 Var í n, Námestie sv. Floriána 1002 
č. 2014/14127/SÚ/Za — " vo Yaríne 30.11.2015 

OZNÁMENIE O ZAČATÍ ÚZEMNÉHO KONANIA 
A O UPUSTENÍ ÚSTNEHO KONANIA 

Navrhovateľ, Urbárska Obec - Lesné pozemkové spoločenstvo Krasňany, 013 03 
Krasňany, v zastúpení Štefana Grenčíka, bytom 013 03 Krasňany 260, podal dňa 12.03.2014 
a doplnil dňa 26.10.2015, návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „Protipožiarna 
lesná cesta Húboč" na pozemkoch pare. č. 1213, 1215/2, 1322/8 C KN kat. územie 
Krasňany. Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie. 

Obec Krasňany, Spoločný obecný úrad, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon") a zákona č.416/2001 Z.z. o prechode 
niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky v znení 
neskorších predpisov, v zmysle § 36 ods.l stavebného zákona oznamuje začatie územného 
konania dotknutým orgánom a účastníkom konia sa v zmysle § 36 ods. 4 doručuje verejnou 
vyhláškou (vzhľadom na ich veľký počet) a v zmysle § 36 ods. 2 stavebného zákona upúšťa 
od ústneho pojednávania. 

V zmysle § 36 ods. 2 stavebného zákona stavebný úrad určuje účastníkom lehotu 7 
pracovných dní na uplatnenie námietok od doručenia tohto oznámenia. Stavebný úrad 
upozorňuje, že na neskoršie podané námietky sa neprihliadne. 

V zmysle § 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 niektorý z účastníkov nechá zastupovať, musí predložiť jeho zástupca písomnú plnú 
moc s podpisom toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať. 

V zmysle § 36 ods. 3 stavebného zákona dotknuté orgány sú povinné oznámiť svoje 
stanovisko v rovnakej lehote, v ktorej môžu uplatniť svoje námietky účastníci konania. Ak 
niektorý z orgánov štátnej správy potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, predĺži stavebný 
úrad na jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím. Ak dotknutý orgán, v určenej alebo predĺženej 
lehote neoznámi svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska 
ním sledovaných záujmov súhlasí. 

V zmysle § 36 ods. 4- stavebného zákona 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. 

Úradné hodiny: _ Pondelok. 800- ll00; 1230 - 1500 

Vybavuje: Ing. Janka Švábiková Zaťková 
Streda: 900- ll00; 1300- 1Ť° 

t f . linka: 0911 704 851 



Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť na stavebnom úrade (na adrese 
uvedenej v záhlaví) počas úradných hodín. 
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Hžlffiŕlé konanie 

1 ŠraV§feiiý poriadok 

Ä? 
Ing. Miroslav BIELKA 

starosta obce 

Vyvesené dňa.. . 
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013 03 v KRASŇANOGB 
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Odtlačok pečiatky, podpis 

Oznámenie sa doručí: 
1. Účastníkom konania sa oznámenie doručí verejnou vyhláškou v zmysle § 36 ods. 4 

stavebného zákona 
2. SÚ - pre spis 

Ďalej sa doručí: 
3. Štefan Grenčík, 013 03 Krasňany 260 
4. Slovenský pozemkový fond, generálne riaditeľstvo, Búdková 36, 817 15 Bratislava 
5. Slovenský plynárenský priemysel - Distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 

Bratislava 
6. Okresný úrad Žilina, odb. starostlivosti oŽP, odd. ochrany prírody a vybraných 

zložiek ŽP, 010 01 Žilina Nám. M.R. Štefánika 1, - ŠS OPaK 
7. - ŠS odpadové hospodárstvo 
8. - ŠS ochrany vôd 
9. Okresný úrad Žilina, odb. starostlivosti o ŽP, odd. ochrany prírody a vybraných zložiek 

životného prostredia kraja, 010 01 Žilina Nám. M.R. Štefánika 1 
10. Okresný úrad Žilina, pozemkový a lesný odbor, A. Kmeťa 17, 010 01 Žilina 
11. OR Hasičského a záchranného zboru, 010 01 Žilina Nám. Požiarnikov 1 
12. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, 01171 Žilina ul. V. Spanyola 27 
13. Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., 010 47 Žilina, Pri Rajčianke 2927/8 
14. Slovák Telekom, a,s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 
15. Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Žilina, Bôrická cest 1960, 010 57 Žilina 
16. Telefónica Slovakia, s.r.o., Na troskách 25, 974 01 Banská Bystrica 

Úradné hodiny: Pondelok. 800- ll00; 1230 -1500 

Vybavuje: Ing. Janka Švábiková Zaťková 
Streda: 900- ll00; 1300- 1700 

t f . linka: 0911 704 851 


