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Vec
Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho pojednávania

Stavebník - Oravská vodárenská spoločnosť, a.s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín, IČO: 36 672 254, požiadal
dňa 06. 07. 2022 tunajší úrad o vydanie stavebného povolenia na stavbu „NÁMESTOVO. REKONŠTRUKCIA
VODOVODU NA ULICI MLYNSKÁ.“. Dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné konanie.

Popis stavby:
Projektová dokumentácia rieši rekonštrukciu vodovodu v meste Námestovo v ul. Mlynská. Rekonštruovaná bude
jestvujúca vetva vodovodu z OC DN200, konkrétne rad „I-B“.
Stavba je členená na stavebný objekt:
SO 01 VODOVOD
Napojenie nového potrubia z HDPE SDR 17, PN10 – DN150 (d160x9,5mm) bude v km 0,00 v existujúcej armatúrnej
šachte (rodinný dom č. 228). V šachte sa pri rekonštrukcii vymení aj uzáver DN200, T – kus DN200/200, osadí sa
FF kus DN200 dĺ. 800 mm a za šachtou aj redukcia FFR DN200/150. Rekonštrukcia vodovodu - rad „I-B“ pokračuje
asfaltovou cestou. Následne trasa vodovodu pokračuje ponad potok Klinec v rkm 1,812 pri moste, pod ktorým je
potok zatrubnený (2x priepust DN1300). Potrubie v mieste križovania potoka bude izolované. Jedná sa potrubie
Fintherm Standard 3P DN150/315, v ktorom bude uložené potrubie HDPE RC AQUALINE D160x14,5 mm. Dĺžka
predizolov aného potrubia ponad potok Klinec bude 12 m. Na predizolovanom potrubí bude v km 0,140 osadený
odvzdušňovací a zavzdušňovací ventil DN80. Pri križovaní potoka bude potrubie vodovodu uložené v súbehu s
projektovanou kanalizáciou. Trasa rekonštrukcie vodovodu pokračuje rastlým terénom a asfaltovou cestou a končí
v armatúrnej šachte pri rodinnom dome č. 618. V šachte sa tiež vymení uzáver DN200, osadí sa FF kus DN200 dĺ.
800 mm a za šachtou aj redukcia FFR DN200/150.
Kapacity:
Rad „I-B“
HD-PE, PE100, SDR 17, PN10 – DN150 (d160x9,5mm), dĺžka 164,55 m.
Predizolované potrubie Fintherm Standard 3 P DN150/315 + HDPE PE 100 RC AQUALINE D160x14,6 SDR11
PN16, dĺžka 12,00 m.

Stavba sa bude realizovať na pozemkoch parcela č. C KN: 1778/1 (E KN: 6704/3), 1795 (E KN: 6704/3), 341/5 (E
KN: 6704/5), 341/4, 341/3, 1779 (E KN: 6468/4) v katastrálnom území Námestovo.

Projektovú dokumentáciu vypracoval Ing. Vladimír Otto, autorizovaný stavebný inžinier, Komplexné
architektonické a inžinierske služby, aut. osvedčenie č. 4196*Z*A2, 026 01 Vyšný Kubín 234, zákazka číslo: 22 -
040 - 850, dátum: apríl 2022.
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Okresný úrad Námestovo, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako miestny orgán štátnej správy podľa § 2 a
§ 4 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako
príslušný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe
starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a ako príslušný orgán
štátnej vodnej správy podľa § 61 písm. a), c) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej
národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) v znení neskorších
predpisov (ďalej len „vodný zákon“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“)
oznamuje v súlade s ustanovením § 73 vodného zákona, § 61 stavebného zákona a § 18 zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“), začatie stavebného konania o
povolení vodnej stavby „NÁMESTOVO. REKONŠTRUKCIA VODOVODU NA ULICI MLYNSKÁ.“ účastníkom
konania verejnou vyhláškou a dotknutým orgánom osobitne obvyklou formou.

Pretože sú stavebnému úradu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie
navrhovanej stavby, tunajší úrad v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona upúšťa od ústneho pojednávania a
miestneho zisťovania.

Účastníci stavebného konania môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr do 7 pracovných dní odo
dňa doručenia oznámenia, inak k nim nebude prihliadnuté. Dňom doručenia je deň zvesenia verejnej vyhlášky. V
rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány a obec. Na neskôr podané námietky a pripomienky sa
neprihliadne.

Ak niektorý z dotknutých orgánov štátnej správy potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, predĺži stavebný úrad na
jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím. Ak dotknutý orgán v určenej lehote alebo predĺženej lehote neoznámi svoje
stanovisko k povoľovanej stavbe podľa § 61 ods. 6 stavebného zákona, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním
sledovaných záujmov súhlasí.

Účastníci konania podľa § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, majú
možnosť vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia i k spôsobu jeho zisťovania, prípadne navrhnúť jeho doplnenie na
Okresnom úrade Námestovo, odbor starostlivosti o životné prostredie, Miestneho priemyslu 571, Námestovo (č. d.
505).

Špeciálny stavebný úrad v súlade s ustanovením § 61 ods. 4 stavebného zákona doručuje oznámenie o začatí
stavebného konania vzhľadom na líniový charakter stavby (§ 139 ods. 3 stavebného zákona) a veľký počet účastníkov
konania verejnou vyhláškou v zmysle § 3 ods. 6 a § 26 ods. 1 správneho poriadku.
Doručenie sa uskutočňuje vyvesením rozhodnutia na dobu 15 dní na úradnej tabuli a webovom sídle mesta
Námestovo, ako aj na úradnej tabuli a webovom sídle Okresného úradu Námestovo, odbor starostlivosti o životné
prostredie. Zároveň žiadame o zverejnenie verejnej vyhlášky aj iným spôsobom v mieste obvyklým podľa § 26 ods.
2 správneho poriadku. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Vyvesené dňa: ....................................... Zvesené dňa: ..........................................................

Pečiatka, podpis oprávnenej osoby: .............................................................................................

Po uplynutí doby, určenej na vyvesenie, žiadame, aby bola verejná vyhláška vrátená späť s vyznačením uvedených
údajov.
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Na vedomie
Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 1
SPP - Distribúcia a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15

Ing. Janka Pisarčíková
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Rozdeľovník k číslu OU-NO-OSZP-2022/013709-002

Mesto Námestovo (OVM), Cyrila a Metoda 329, 029 01 Námestovo 1
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín 1
Ing. Vladimír Otto, projektant, Vyšnokubínska 234/170, 026 01 Dolný Kubín 1
Karol Murín, Kukučínova 759/12, 029 01 Námestovo 1
Ivana Murínová, Kukučínova 759/12, 029 01 Námestovo 1
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Povodie horného Váhu, odštepný závod, Jančeka
36, 034 01 Ružomberok 1
OKRESNÉ RIADITEĽSTVO HaZZ V NÁMESTOVE, Námestovo 1250, 029 01, Námestovo
OKRESNÝ ÚRAD NÁMESTOVO, ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, Miestneho
priemyslu 571, 029 01, Námestovo


