OBEC BREZNIČKA
Obecný úrad
985 02 Breznička
_____________________________________________________________________________________
Č. OcU/397/2020/184-002
Breznička, 26.08.2020

VEC: Oznámenie o začatí územného konania a pozvanie na ústne pojednávanie a miestne
zisťovanie
Obec Kalinovo, SNP 138/14, 985 01 Kalinovo, IČO: 00316121, v zastúpení starostom
podali dňa 24.08.2020 na Obci Breznička návrh na vydanie územného rozhodnutia na stavbu
„PREDĹŽENIE VODOVODU ŠTEFÁNIKOVA ULICA“ na pozemkoch CKN parc. č. 1126/3
(EKN parc. č. 1126/1), CKN parc. č. 1126/1 (EKN parc. č. 1126/3) katastrálne územie Kalinovo.
Obec Breznička ako stavebný úrad je oprávnený konať a vydať potrebné povolenia na všetky
stavby realizované Obcou Kalinovo na základe určenia Okresného úradu Banská Bystrica, odboru
výstavby a bytovej politiky zo dňa 20.03.2014 pod č. OU BB OVBP2-2014-14966-MX.
Účastníci konania:
- Obec Kalinovo, SNP 138/14, 985 01 Kalinovo – navrhovateľ,
- Banskobystrický samosprávny kraj, oddelenie cestnej správy, Nám. SNP 23, 974 01 Banská
Bystrica
+ vlastníci stavbou dotknutých nehnuteľností a susedných nehnuteľností, ktorým postavenie účastníka
územného konania vyplýva z ustanovenia § 34 ods. l a 2 stavebného zákona.
Dňom podania žiadosti bolo začaté územné konanie.
Nakoľko je predmetom konania umiestnenie líniovej stavby s veľkým počtom účastníkov konania,
je územné konanie v zmysle § 36 ods. 4 stavebného zákona oznámené účastníkom konania verejnou
vyhláškou.
Popis stavby: Projekt rieši predĺženie jestvujúcej vodovodnej siete v Štefánikovej ulici, ktorá je
ukončená pred domom č. 65, a to smerom k výjazdu z obce Kalinovo do Lučenca. Na predĺžené potrubie
budú napojené dve plánované výstavby IBV s počtom 17 a 11 rodinných domov a jeden bytový dom so 6
bytovými jednotkami. V Štefánikovej ulici sa pred rodinným domom č. 65 nachádza podzemný hydrant
s uzáverom, hydrant bude demontovaný a za uzáverom bude napojené navrhované vodovodné potrubie.
Vodovodné potrubie bude vedené v chodníku pred domom č. 65, následne bude riadeným pretlakom
potrubie prevedené popod cestné teleso cesty III/2642, Štefánikova ulica. Na druhej strane Štefánikovej
ulice bude potrubie vedené popri komunikácii v nespevnenom rigole tak, aby nezasahovalo do pozemkov
určených pre výstavbu rodinných domov. Nakoľko je popri komunikácii vedené potrubie
strednotlakového plynovodu, prípojky plynovodu, elektrické káble VN a NN, slaboprúdové káble ST,
budú v miestach križovania týchto sietí s navrhovanými vodovodným potrubím osadené chráničky.
Vodovod je navrhovaný z tlakových rúr HDPE SDR17 PE100 PN10 dl10 dĺžky 406,0m. V miestach
dvoch plánovaných vodovodných vetiev pre výstavbu rodinných domov a bytového domu budú na
potrubí osadené odbočky 110/110, s uzávermi a záslepkami. V najnižšom mieste vodovodného potrubia
bude osadený podzemný hydrant (kalník). Na konci vodovodu v najvyššom bode vodovodného rozvodu
bude osadený podzemný hydrant pre odvzdušnenie, osadený v zelenom páse.
Obec Breznička, ako príslušný stavebný úrad I. stupňa v zmysle § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o
územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a v súlade s
ust. § 36 ods.1 a ods.4 oznamuje začatie územného konania dotknutým orgánom, organizáciám, obci a
všetkým známym účastníkom konania a súčasne nariaďuje na prejednanie predloženého návrhu ústne
pojednávanie na deň
16.09.2020 o 8.15 hod.,
ktoré sa uskutoční v zasadačke Obecného úradu v Kalinove.
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Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť na tunajšom úrade, najneskôr
však na tomto pojednávaní, inak k nim nebude prihliadnuté. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská
aj dotknuté orgány. Na neskôr podané námietky stavebný úrad podľa § 36 ods. 1 stavebného zákona
neprihliadne.
Ak niektorý z orgánov štátnej správy potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, predĺži stavebný
úrad na jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím.
Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá v konaní zastupovať', musí jeho zástupca predložiť ku
konaniu písomné plnomocenstvo s overeným podpisom toho účastníka, ktorý sa dal zastupovať.
Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na tunajšom stavebnom úrade a pri ústnom
pojednávaní.

starosta

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky v zmysle § 36 ods. 4 zákona c. 50/1976 Zb. o
územnom plánovaní a stavebnom poriadku v platnom znení. Predmetom konania je umiestnenie
líniovej stavby s veľkým počtom účastníkov konania, preto sa začatie územného konania o
umiestnení líniovej stavby oznamuje účastníkom konania verejnou vyhláškou.
Podľa § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb., musí byt' oznámenie vyvesené po dobu 15 dní na
úradnej tabuli obce. Posledný deň vyvesenia je dňom doručenia.

Doručí sa účastníkom konania verejnou vyhláškou:
1. Obec Kalinovo, SNP 138/14, 985 01 Kalinovo
2. Banskobystrický samosprávny kraj, oddelenie cestnej správy, Nám. SNP 23, 974 01 Banská
Bystrica
3. Ďalšie fyzické a právnické osoby, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám
môžu byť uvedenou stavbou priamo dotnuté sa upovedomujú verejnou vyhláškou
Dotknutým orgánom :
1. Slovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica
2. Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta č.5, 974 01 Banská
Bystrica
3. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci, Petofiho č. 1, 984 38 Lučenec
4. Okresný úrad Poltár, odbor starostlivosti o životné prostredie, Železničná 2, 987 01 Poltár
5. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Lučenci, L. Novomeského č. 3, 984 03
Lučenec
6. SPP-distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26
7. Stredoslovenská distribučná, a.s. Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
8. Okresný úrad Lučenec, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Námestie republiky č.
26, 984 36 Lučenec
9. Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. závod Lučenec, Vajanského 857, 984 01 Lučenec
10. Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Vybavuje: Mgr. Želmíra Kuzmániová, tel.č. 047/4308414
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Vyvesené na úradnej tabuli
Dátum, pečiatka, podpis

Zvesené z úradnej tabule
Dátum, pečiatka, podpis

