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NÁMESTOVO 
Mestský úrad, Cyrila a Metoda 329/6, 029 01 NÁMESTOVO 

Spisové číslo  0830/2021              v Námestove 27.09.2021 

Dotknutým orgánom štátnej správy a známym 

účastníkom konania podľa rozdeľovníka 

ostatným formou verejnej vyhlášky 

Vec 

Verejná vyhláška 
Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od miestneho zisťovania. 

Stavebník 

Mesto Námestovo 

v zastúpení primátorom Milanom Hubíkom, IČO 00 314 676, podalo dňa 21.09.2021 žiadosť 

o vydanie stavebného povolenia v samostatnom stavebnom konaní na 

stavbu 

Námestovo – IBV Čerchle II -- SO-01 Miestne komunikácie; SO-04 Dažďová kanalizácia; 

SO-05 Verejné osvetlenie 
na pozemku parcelné číslo podľa stavu katastra nehnuteľnosti (KN) registra (C) 2015/35, 

2015/48, 2015/50, 2015/60, 2015/81, 2015/102, 2015/103, 2015/112, 2015/148, 2015/149, 

2015/161, 2015/162, 2015/164, 2015/165, 2015/166, 2015/167, 2015/202, 2015/206, 2015/232, 

2015/241, 2015/272, 2015/280, 2015/282 v katastrálnom území Námestovo, líniová stavba. 

Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie. 

Mesto Námestovo v zastúpení pánom primátorom Milanom Hubíkom, ako príslušný stavebný 

úrad podľa § 3a ods. 4 zákona 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších 

predpisov ďalej len „cestný zákon“) a podľa § 120 zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v spojení 

s čl. II. § 3a) ods. 4 zákona číslo 534/2003 Z.z. o organizácii štátnej správy na úseku cestnej 

dopravy a pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v spojení s § 27 

ods. 1 zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 117 

stavebného zákon v súlade s § 61 stavebného zákona, oznamuje začatie stavebného konania o 

povolení stavby dotknutým orgánom štátnej správy a účastníkom konania podľa § 61 ods.1, 2 

a 3 stavebného zákona formou verejnej vyhlášky, a upúšťa od ústneho pojednávania z dôvodu 

dobre známych pomerov staveniska. 

Popis stavby – Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie rieši návrh miestnej 

komunikácie a inžinierskych sieti v lokalite Čerchle II. 

Stavba je členená na stavebné objekty: 

SO-01 Miestne komunikácie – Stavba miestnych komunikácii k rodinným domom sa napája 

na jestvujúce miestne komunikácie na ulicu Borovú. Komunikácie sú navrhnuté ako 
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dvojpruhové, obojsmerné s obojstranným chodníkom. Šírka jazdného pásu je 6m, jazdných 

pruhov 2 x 3m, šírka chodníkov 1,50 m. Sú navrhnuté vetvy „A“ s dĺžkou 140,00 m, vetva „B“ 

s dĺžkou 337 m, vetva „C“ s dĺžkou 123,00 m a vetva „D“ s dĺžkou 44,00 m. Odvodnenie 

vozovky miestnych komunikácií je zabezpečené ich priečnym a pozdĺžnymi sklonom. 

Vzhľadom na nepriaznivé hydrologické pomery nie je možné dažďové vody vsakovať, tak 

dažďová voda výlučne len z komunikácie bude odtekať do projektovanej dažďovej kanalizácie, 

ktorá je zaústená do existujúcej dažďovej kanalizácie. Cestná pláň miestnych komunikácií je 

odvodnená pomocou trativodu DN 150. Trativod je zaústený cez uličné vpusty do dažďovej 

kanalizácie. 

SO-04 Dažďová kanalizácia – Odvodnenie komunikácie je zabezpečené priečnym a 

pozdĺžnym sklonom vozovky a dažďové vody sú zvedené systémom dažďových vpustov do 

gravitačnej dažďovej kanalizácie PVC, SN12 DN/OD400 a DN/OD315, konkrétne zberač „A“ 

a „A1“. Hlavný zberač „A“ je zaústený do existujúcej šachty dažďovej kanalizácie z PVCk 

DN400. Zberač „A“ celkovej dĺžky 282 m bude z PVC, SN12 DN/OD400 a DN/OD315. Trasa 

zberača „A“ konči šachtou ŠD9. Na potrubí budú osadzované odbočky DN315/160 45° pre UV 

(12 ks). Zberač# „A1“ celkovej dĺžky 87 m bude z PVC, SN12 DN/OD315 a bude napojený do 

šachty Š3 projektovaného zberača „A“. Trasa zberača „A1“ konči šachtou ŠD12. Na potrubí 

budú osadzované odbočky DN315/160 45° pre UV (3 ks). #as# komunikácie konkrétne vetvu 

„B“ odvodňujú uličné vpuste (4 ks), ktoré budú napojené priamo do existujúcej dažďovej 

kanalizácie PVCk DN400 pomocou pripojovacieho systému Awadock CP. Celkové množstvo 

dažďových vôd z komunikácie bude Q dažďa = 77,46 l/s. 

SO-05 Verejné osvetlenie – Osvetlenie je navrhnuté na 28 ks pätkových hliníkových 

stožiaroch SAL 65, a hliníkový výložník WR-2/1/0,95/5 anodizácia inox (podľa katalógových 

listov), so svietidlami 27ks CUDDLE II LED 48, 3 500 K, optiky T3, anodizácia inox-čierna. 

Do podkladov pre rozhodnutie môžu známi účastníci konania, ktorým tunajší úrad oznamuje 

začatie konania nahliadnuť najneskôr v lehote do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto 

oznámenia na Mestskom úrade v Námestove na oddelení výstavby, II. poschodie, dvere 51 

počas úradných hodín (pondelok až štvrtok 800–1030, 1130–1500, piatok 1130–1330). 

Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky k návrhu uplatniť najneskoršie do 7 

pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, pretože na neskoršie podané námietky sa 

neprihliadne. Dňom doručenia je deň zvesenia verejnej vyhlášky, ak bolo konanie oznámené 

formou verejnej vyhlášky. 

V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány štátnej správy a príslušná obec. 

Ak v určenej lehote svoje stanoviská neoznámia podľa § 61 ods. 5 stavebného zákona má sa za 

to, že so stavbou súhlasia. 

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, predloží jeho zástupca písomnú plnú 

moc s overením podpisu toho účastníka konania, ktorý sa necháva zastupovať. 

 

 

 

 

 

Milan Hubík 
primátor mesta 
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Doručí sa účastníkom konania – verejnou vyhláškou: 

1. Mesto Námestovo v zastúpení primátorom 

2. Známym a neznámym právnickým osobám a fyzickým osobám, ktorých vlastnícke 

alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám, ako aj susedným pozemkom a stavbám, 

môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté – verejnou vyhláškou. 

Na vedomie: 

3. DSiDATA, s.r.o., Námestovo 

4. OÚ Námestovo – ŽP 

5. SPP–D, Bratislava 

6. OR PZ SR ODI, Dolný Kubín 

7. OVS a.s., D. Kubín 

8. SSD, Žilina 

9. SVP, Piešťany 

10. Slovak Telekom Bratislava 

11. OR HZZ Námestovo  

12. RÚVZ Dolný Kubín 

13. Krajský pamiatkový úrad Žilina  

14. Ing. Otto, s.r.o., 026 01 Vyšný Kubín 234 – projekt 

ku spisu 

 

 

 

 

 

Toto oznámenie sa z dôvodu veľkého počtu účastníkov konania doučuje v zmysle ust. § 42 ods. 2 

stavebného zákona verejnou vyhláškou, ktorá musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej 

tabuli a webovom sídle Mesta Námestova. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Mesto 

Námestovo bezodkladne oznámi skutočnosť o vyvesení a zvesení tohto rozhodnutia Stavebnému 

úradu. 

 

Vyvesené dňa:      Sňaté dňa 

 

Pečiatka, podpis oprávnenej osoby, 
ktorá potvrdzuje vyvesenie a sňatie.         

 

 


