OBEC OSRBLIE
Špeciálny stavebný úrad
Stredná 230, 976 45 Osrblie
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Číslo: VV-151/21

V Osrblí 03.05.2021

Verejná vyhláška
VEC
Oznámenie o začatí stavebného konania

Dňa 6.4.2021 podal Slovenský zväz biatlonu, so sídlom Partizánska cesta 71, Banská Bystrica
žiadosť o stavebné povolenie stavby „Investičné projekty v Národnom biatlonovom centre SO
01 Koliesková bežecká dráha“ na pozemku parc.č.C-KN :
SO 01.1: 1207/1, 1202/3, 1213/1, 1214/1, 1213/2, 1202/7, 568/1, 1202/6, 1202/4,1202/1,
SO 01.2 :578/3, 578/1, 697/2, 964/1, 959, 960,
SO 01.3:1039, 1808/1,1213/1, 1207/1, 1201/3, 1203, 1201/4, 1201/5, 1201/1, 1202/4,
1202/6,1043,1056/3, 1034, 1001/1, 1047, 1031,1859, 953/5, 955/4,1858,1001/2,1001/1,697/3, 697/2,
578/1, 578/3,578/4, 579, 578/2,568/2,1807, 568/2,1202/7, 568/1, 1214/2, 1202/1, 1214/2,
SO 01.4:1202/1, 1031, 1860, 1047, 1053, 1774/6, 1056/3, 1056/4, 1808/1, 1808/2,1808/2,1043,
1039, 1849/3,1056/3,
SO 01.5:1056/4, 1056/5, 1056/2, 1056/1, 1864, 1857, 1867, 1056/1, 1849/1, 1057/1,
SO 01.6:1201/1, 1201/4, 1201/7, 1201/6, 1857,
SO 01.7: 960, 834, 835, 1858,
SO 01.8:845, 843/2, 813, 807, 1811, 799, 800, 801,802, 850, 959,
v k.ú.Osrblie.
Stavba pozostáva z nasledovných stavebných objektov:
SO 01

Koliesková a bežecká dráha
SO 01.1 Koliesková a bežecká dráha – KBD / štadión plocha
SO 01.2 Koliesková a bežecká dráha – KBD 1 000m dĺžka
plocha
SO 01.3 Koliesková a bežecká dráha – KBD 1 500m dĺžka
plocha
SO 01.4

Koliesková a bežecká dráha – KBD 2 000m

SO 01.5

Koliesková a bežecká dráha – KBD 2 500m

SO 01.6

KBD “strelnica II“

SO 01.7

KBD “ucho 1“

SO 01.8

KBD “ucho 2“
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Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.
Obec Osrblie v zastúpení starostom obce ako príslušný ako príslušný cestný správny orgán podľa
§3 odst. 2, §3a ods.4 zákona číslo 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení
neskorších predpisov v prenesenom výkone štátnej správy na úseku cestnej dopravy a pozemných
komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov,ďalej len cestný zákon a podľa § 120
stavebného zákona v znení neskorších predpisov ako špeciálny stavebný úrad,

-2podľa § 61 stavebného zákona oznamuje začatie stavebného konania dotknutým orgánom a známym
účastníkom konania a súčasne v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho zisťovania, aj
od ústneho pojednávania upúšťa.
Počas obdobia, kedy je v Slovenskej republike vyhlásená mimoriadna situácia, výnimočný stav
alebo núdzový stav v súvislosti s ochorením COVID–19, je potrebné v maximálnej miere obmedziť
osobné kontakty osôb a dodržiavať Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
pri ohrození verejného zdravia č. OLP/8326/2020 zo dňa 14.10.2020.
Podľa § 142h písm. a) stavebného zákona: Počas mimoriadnej situácie, výnimočného stavu alebo
núdzového stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 stavebný úrad
a)vykonáva ústne pojednávanie a miestnu ohliadku len v nevyhnutnom rozsahu.
Stavebný úrad určuje, že do sedem pracovných dní odo dňa doručenia tohoto oznámenia môžu
účastníci konania a dotknuté orgány uplatniť svoje námietky, a upozorňuje ich, že sa na neskoršie
podané námietky neprihliadne.
Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na tunajšom úrade po telefonickom dohovore.
v úradných dňoch. Zároveň Vám odporúčame dohodnúť si prípadné stretnutie a nazeranie do spisu
vopred telefonicky na č.:048/6179 129 .
UPOZORNENIE: Pri nazeraní do spisu sú prítomné osoby povinné dodržiavať Opatrenie Úradu
verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia č. OLP/8323/2020 zo dňa 14.10.2020,
ktoré ukladá povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest (nos, ústa) rúškom, respirátorom bez
výdychového ventilu, šálom, či šatkou.
V rovnakej lehote môžu oznámiť svoje stanovisko dotknuté orgány.
V súlade s ustanovením § 42 ods.5 stavebného zákona sa v odvolacom konaní neprihliada na
námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci
uplatnené mohli byť.
Pokiaľ sa nechá niektorý z účastníkov zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú plnú moc s
overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.
Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa ust. § 61 ods.4 zák. číslo 50/1976 Zb. o
územnom plánovaní stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

Bc. Peter Siman
starosta obce

Vyvesené dňa ......................

Zvesené dňa ......................
Pečiatka a podpis organizácie,
ktorá potvrdzuje vyvesenie a zvesenie

