odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií
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podľa rozdeľovníka


Vaše číslo/zo dňa
SSC/536/2022/6451/22281/
20. 06. 2022

Vec :

Naše číslo
OU-ZA-OCDPK-2021/032818/2/BIL
Stupeň dôvernosti : VJ


Vybavuje
Ing. Bilík

Žilina
29. 06. 2022

Oznámenie o začatí stavebného konania stavby „ I/78 Oravská Jasenica - most 017 “
– verejná vyhláška

Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest Žilina, M. Rázusa 104/A, 010 01 Žilina
podala dňa 22. 06. 2022 pod č. SSC/536/2022/6451/22281 žiadosť o vydanie stavebného povolenia
na stavbu
„ I/78 Oravská Jasenica - most 017 “
stavebné objekty

101-00 Úprava cesty I/78
301-00 Prístup pre realizáciu.

201-00 Mosta ev.č. 78-017

Uvedeným dňom bolo zahájené stavebné konanie.
Účelom stavebnej úpravy je rekonštrukcia mostného objektu ev. č. 78-017 na ceste I/78 v staničení
km 19,200 (premosťujúci rieku Biela Orava a miestnu cestu) s cieľom zlepšenie jeho stavebnotechnického stavu v spojitosti so zvýšením bezpečnosti cestnej premávky na predmetnej ceste. Bude
realizovaná kompletná výmena mostného zvršku až po úroveň vyrovnávacieho betónu. Piliere v spodnej
časti mosta pri styku so základom sú rozrušené a vplyvom vody sú v pilieri kaverny a skorodovaná
výstuž. Preto bude v spodnej časti pilierov realizované zosilnenie pomocou pribetónovania hr. 500mm
a na výšku 3,00 m nad povrch základu. Pre možnosť prístupu mechanizmov pod mostný objekt je
navrhovaná prístupová cesta, ktorá bude umiestnená približne paralelne s mostom ako spevnená plocha
z demontovateľných cestných panelov umiestnených na zhutnený podklad zo štrkodrvy. Prístupová
plocha preklenie časť koryta v 2. a 3. poli mosta a preto bude zhotovený inundačný pracovný priepust
z hrdlových rúr DN 400 ukladaných na očistené dno, ktoré budú presypané štrkodrvou a prekryté
cestnými panelmi.
Stavba sa uskutoční na pozemkoch v k.ú. Oravská Jasenica a k.ú. Ťapešovo :
trvalý záber : (k.ú Oravská Jasenica)
- stav právny
parc.č. KN-E 803/1, 1334, 1337/1, 3430/2, 3644/2; KN-C 803/76, 89, 101, 142, 143, 144; 1336/6
- stav podľa registra C KN
Parc.č. 8644/3, 803/76, 89, 101, 142, 143, 144; 1336/3, 6
- stav právny (k.ú Ťapešovo)
parc.č. KN-E 858, 860; KN-C 1145/8
- stav podľa registra C KN
Parc.č. 854, 1145/8
dočasný záber :
- stav právny (k.ú Oravská Jasenica)
parc.č. KN-E 803/1, 1333, 1334, 1337/1, 3430/2, 3644/2; KN-C 803/144, 192, 194, 196; 1336/6
- stav právny (k.ú Ťapešovo)
parc.č. KN-E 858, 859, 860, 861
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K dotknutým pozemkom preukázal žiadateľ iné právo podľa §139 ods.1 zákona č. 50/1976Zb.
stavebného zákona, ktoré ho oprávňuje zriadiť na ňom stavbu.
Okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako príslušný špeciálny
stavebný úrad podľa §3a, ods. 3 zákona č.135 /1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení
neskorších predpisov, v súlade s §61 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
v znení zmien a doplnkov o z n a m u j e začatie stavebného konania. Stavebný úrad, vzhľadom k tomu,
že sú dobre známe pomery staveniska, u p ú š ť a v súlade s § 61 ods.2 stavebného zákona od ústneho
konania a miestneho zisťovania. Podľa §-u 61, ods.4 stavebného zákona môžu účastníci konania uplatniť
námietky do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia. Na námietky uplatnené po tomto
termíne sa neprihliadne. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány štátnej správy.
Ak účastníci konania, zúčastnené osoby alebo dotknuté orgány v určenej lehote neoznámia svoje
vyjadrenie, pripomienky alebo záväzné stanovisko, má sa za to, že s vydaním stavebného povolenia
z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí. Ak dotknutý orgán štátnej správy potrebuje na riadne
posúdenie dlhší čas, stavebný úrad na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím primerane predĺži.
Účastníci konania a zúčastnené osoby majú podľa §-u 33, ods.2 zákona o správnom poriadku
možnosť vyjadriť sa k podkladu rozhodnutia i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie
na Okresnom úrade Žilina, odbore cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Vysokoškolákov
8556/33B, 010 08 Žilina.

Ing. Zuzana Polkorábová
vedúca odboru

Toto oznámenie sa doručuje účastníkom konania formou verejnej vyhlášky vyvesením po dobu 15 dní na
úradnej tabuli Okresného úradu Žilina, zároveň bude zverejnené na webovom sídle Okresného úradu, odbor cestnej
dopravy a pozemných komunikácií www.minv.sk v časti „Verejné vyhlášky a informácie“, ako aj na centrálnej
úradnej elektronickej tabuli na stránke portálu www.slovensko.sk v časti „Úradná tabuľa“. Posledný deň tejto lehoty
je dňom doručenia.
Doručí sa účastníkom konania – verejnou vyhláškou :
1.
2.
3.
4.

Slovenská správa ciest, IVSC Žilina, M. Rázusa 104/A, 010 01 Žilina
STRUCTING, s.r.o., Dubie č. 112, 024 01 Kysucké Nové Mesto
Známym a neznámym právnickým osobám a fyzickým osobám, ktorých vlastnícke práva alebo iné práva
k pozemkom alebo stavbám, ako aj k susedným pozemkom a stavbám, môžu byť oznámením priamo dotknuté.
Zainteresovaná verejnosť podľa ust. §24 zákona č.24/2006Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v zmysle rozhodnutia č.OU-NO-OSZP2021/016488-021 z 02. 12. 2021
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Na vedomie :
1. Obecný úrad Oravská Jasenica, č. 126, 029 64 Oravská Jasenica, so žiadosťou o zverejnenie tohto oznámenia
vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a webovom sídle obce ak ho má zriadené
2. Obecný úrad Ťapešovo, č. 83, 029 51 Ťapešovo, so žiadosťou o zverejnenie tohto oznámenia vyvesením po
dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a webovom sídle obce ak ho má zriadené
3. Združenie býv.urbarialistov obce Orav. Jasenica, poz.spoločenstvo, 029 64 Oravská &Jasenica č. 198
4. Okresný úrad Námestovo, OSŽP, Miestneho priemyslu 571, 029 01 Námestovo
-orgán posudzovanie vplyvov na životné prostredie (vrátane podkladov podľa §140c, ods. 2 stavebného zákona)
-orgán štátnej vodnej správy,
-orgán ochrany prírody a krajiny,
-orgán odpadového hospodárstva,
-orgán ochrany ovzdušia,
5. ŠOP SR, Správa krajinnej oblasti HO, Bernolákova 408, 029 01 Námestovo
6. Ministerstvo obrany SR, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
7. Okresný úrad Žilina, OSŽP, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina
8. Výskumný ústav vodného hospodárstva, Nábr.arm.gen. L.Svobodu 5, 812 49 Bratislava
9. Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
10. PPP-Reality, a.s., Mlynská 6834, 841 07 Bratislava
11. SPP-D, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava
12. OVS, a.s., Bysterecká 2180, 026 01 Dolný Kubín
13. Michlovský, spol. s r.o., Zvolenská cesta 21, 974 05 B.Bystrica
14. Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
15. DSI DATA, a.s., Nám.A.Bernoláka 377, 029 01 Námestovo
16. SVP, š.p. OZ Piešťany, Nábr. I. Krasku 3/834, 921 80 Piešťany
17. OR HaZZ v Námestove,, č. 1250, 029 01 Námestovo
18. Správa ciest ŽSK, M.Rázusa 104, 010 01 Žilina
19. OR PZ ODI Dolný Kubín, Pelhřimovská 2054/6, 026 01 D.Kubín

Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia oznámenia verejnej vyhlášky :

Dátum vyvesenia : ....................................

....................................................................
Podpis a odtlačok úradnej pečiatky

Dátum zvesenia : ....................................
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