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Podl‘a rozdel‘oynjka

Vaše číslo/zo ‚bia Naše číslo Vybavuje/linka Prievidza
/15.01.2018 145-190/2018 Ing. Grendel/542 2005 26.01.2018

Vec:
Oznámenje o začatí konania a nariadenie ústnejio yoiednávanla vo ‚‘cel povolenia
Činnosti vvkonávanej banským spósobom. dobývania ložiska nevvhradenéJ,o nerastu
stavebného kameňa pieskovea v katastrálnom území Kolárovice — lom Melocík

Obvodný banský tad v Prievidzi (ďalej len „OBÚ“), ako príslušný orgán štátnej
banskej správy, podľa ~ 41 ods. 2 písm. písm. e) zákona SNR Č. 51/1988 Zb. o banskej
činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskoršich predpisov (ďalej len
„zákon“) a v súlade s ~ 1 písm. d/ vyhlášky MH SR č. 333/1996 Z.z., ktorou sa
ustanovujú obvody působnosti obvodných banských úradov, vo veci povolenia dobývania
ložiska nevyhradeného nerastu stavebného kameňa pieskovca v katastrá]nom území
Kolárovice, okres Bytča, kraj Zilinský na základe žiadosti organizácie — právnická osoba
LESOSTAV SEVER, s.r.o., Oščadnica 8, 023 01 Oščadnica, ICO: 36 014 427 (ďalej len
„organizácia“) bez zn. z 15.01.2018 a predloženej dokumentácie „PLÁN VY(JŽÍVANIA
LOŽISKA NA ROKY- 2018 - 2037, LOŽISKO PIESKOVCOV KOLÁROVICE -

MELOCÍK« zjai~uára 2018 (ďalej len „PyL“), podľa ~ 18 ods. 3 vo vzt‘ahu k * 19 ods. 4
zákona,

oznamuje

dotknutým orgánom štátnej správy a známym účastníkom konania začatie konania vo veci
povolenia dobývania ložiska nevyhradeného nerastu pieskovca na pozemkoch registra C
parcelně Číslo 7014/2 v katastrálnom území Kolárovice, lom Melocík a súčasne nariaďuje
ústne pojednávanie v predmetnej ved spojené s miestnou ohliadkou na deň

22. február (štvrtok) 2018,

09,30 hod. v zasadacej miestnosti Obecného úradu Kolárovice, Obecný úrad 389, 013
54 Kolárovice.

Do dokumentácie PVL možno nahliadnuf na OBU, v organizácii abbo počas
ústneho pojednávania.
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Podľa ~ 18 ods. 3 zákona m6žu dotknuté orgány štátnej správy a účastníci konania
uplatníť svoje stanoviská alebo násnietky najneskór pri ústnom pojednávaní. Na neskór
podané stanoviská alebo námietky nemusí úrad prihliadnuť.

Na pojednávanie zabezpečte účasť štatutárnych zástupcov, alebo ním písomne
splnomocnených zástupcov oprávnených na konanie v predmete veci.

Ustne pojednávanie je podľa * 21 ods. 3 zákona Č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
(správny poriadok) v platnom znení neverejné. oi~vc‘r?; Ľ~.Nc;(t ÚRAD

M. SIovenskeJ IQ
971 01 PRIEV1DZ~

predseda úradu

Oznámenje sa zasiela k účasti:

Účastníkonj konania: -

I. LESOSTAV SEVER, s.r.o., Oščadnica 8, 023 01 Oščadnica,
2. Obec Kolárovice, Obecný úrad 389, 013 54 Kolárovice.

Dotknutým orEánonJ štátnej správy:

I Okresný úrad Žilina, Odbor ~tarost1ivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany
prurody a vybraných zložiek ZP baja, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Zilina,

2. Okresný úrad Bytča, Odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ochrany prírody
a krajiny a posudzovania vplyvov na ZP, úsek štátnej vodnej správy, úsek odpadového
hospodárstva, úsek ochrany ovzdušia, Zámok 104, 014 01 Bytča,

3. Slovenská správa ciest W a SC, Martina Rázusa 104/A, 010 01 Zilina,
4. Krajské riaditeľst-vo policajného zboru v Žiline Krajský dopravný inšpektorát,

oddelenie bezpečnosti cestnej premávky, Kuzmányho 26, 012 23 Žilina,
5. Krajský pamiatkový úrad Zilina, Mariánske námestie 19, 010 01 Zilina,
6. Regionálny úrad verejného zdravotuíctvaso sfdlom v Ziline, Vojtecha Spanyola 27,

01171 Zilina,
7. Okresný úrad Zilina, Pozemkový a lesný odbor, Vysokoškolákov 8556/33B, 011 08

Zilina,
8. Okresný úrad Zilina, odbor cestnej dopravy, pozemných komunikácií a premávky,

Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Zilina.
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VEREJNÁ VYHLÁŠKA
o doručení oznámenia o začatí správneho konania

Obvodný banský úrad (ďalej len „OBÚ“) v Prievidzi je podľa ~ 41 ods. 2
písm. e) zákona SNR Č. 51/1 988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej
banskej správe v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon Č. 51/1988 Zb.“)
vecne príslušný správny orgán vo veci povoľovania činnosti vykonávanej
banským spósobom (dobývanie ložiska nevyhradeného nerastu) a miestne
príslušný v súlade s ~ I písm. d) vyhlášky MR SR Č. 333/1996 Z. z., ktorou sa
ustanovujú obvody působnosti banských úradov.
Na základe žiadosti právniekej osoby — LESOSTAV SEVER s.r.o., OšČadnica 8,
023 01 Oščadnica, iČo 36 014 427 bez značky zo dňa 15.01.2018 (osobne
doruČenej cIlia 24.1.2018), vo veci povolenia Činnosti vykonávanej banským
spósobom /ČVBS/ — dobývanie ložiska nevybradeného nerastu pieskovcov v
lome Kolárovice-Melocík v katastrálnom území Kolárovice na roky 2018-2037,
sa začalo správne konanie v predmetnej ved.

OBÚ v Prievidzi podľa * 26 zákona Č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny
poriadok) v znení neskorších predpisov doručuje úČastnlkom konania, ktorí nie sú
známi alebo pobyt ktorých nieje známy oznámenie Č. 145-190/2018 z 26.1.2018
o začati správneho kenania a nariadenie ústneho pojednávania spojeného
s miestnou ohliadkou plánovaného výkonu ČVBS v lome Kolárovice - Melocík
v katastráhiom území Kolárovice formou verejnej vyhlášky.

Táto verejná vyhláška, ktorou sa doručuje oznámenie OBÚ v Prievidzi č. 145-
190/2018 z 26.01.2018 o začatí správneho konania a nariadenie ústneho
pojednávaiiia v prednietnej veci ‚ musí byť spolu s oznámením o začatí správneho
konania vyvesená v súlade s * 26 ods. 2 správneho poriadku Po dobu 15 dní na
úradnej tabuli Obce Kolárovice, Veľké Rovné, Mesto Bytča a Mesta Zilina,

OSVQDN~ t3ANSKÝ ÚRAD
M. Slovensko) 10

971 01 PRIEVJ@ZA
20

Ing. Bohumil Néč
predseda úradu

Príloha:
lx oznámenie OBU v Prievidzi č. 145-190/2018 z 25.1.2018 o začatí správneho
konania v predmete veci.

Potvrdí Obec Kolárovice/Obec Veľké Rovné/Mesto Bytča/Mesto ŽilinaJúradná
tabul‘a OBÚ/www,hbu.sk .
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Vyvesenédňa: ~1- ‘1-2o1~

Zvesenédňa: 4‘. 2~- 1o1~

Podpis a pečiatka oprávnenej osoby:

Po zvescní a potvrdení príslušných údajov zašijte ohnitou‘ na onÚ v Prievidzi.


