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o začatísprávneho konania a upustenia od ústneho pojednávania

KrajskýpamiatkovýúradŽilina(d'alejlen,,správnyorgán"),ktonýjevzmysle$1Lods'1a$gods.5zákona
ć.' 49/2oo2 Z' z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskoršíchpredpisov (d'alej len ,,pamiatkový
zákon") Vecne a miestne príslušný správny orgán na úseku ochrany pamiatkového fondu a podľa 5 1-8

zákona č'.71"/1967 Zb' o správnom konanív znení neskorších predpisov (d'alej len ,,správny poriadok")

oznamuje začatie správneho konania ex offo
vo veci rozhodnutia o nevyhnutnosti vykonať pamiatkov'ý archeologicĘ rĺýskum a o druhu, rozsahu a
spôsobe vykonania pamiatkového archeologického v'ýskumu podľa 5 35 ods. 7 v spojitosti s 5 36 ods. 3
a 5 39 ods. 1 pamiatkového zákona v súvislosti s plánovanou realizáciou líniovej stavby,,RFo Turzovka -

čadca, optická prípojka verejnej elektronickej komunikačnej siete orange Slovensko, a.s."
pozemkoch v k' ú. Turzovka, Podvysoká, Staškov, Raková a Čadca.

na

Plánovaná líniová stavba ,,RFo Turzovka - Čadca, optická prípojka verejnej elektronickej komunikačnej
siete orange Slovensko, a,s''' bude prechádzať v blízkosti územís archeologickým potenciálom a aj cez
historické časti chotárov Turzovky a Rakovej' To vytvára vysoký predpoklad archeologických nálezov a
nálezových situácií. Stavebníkom stavby je spoločnosť orange Slovensko, a. s,, Metodova 8, 821 08
Bratislava, lČo: gs 697 27o, ktorú v správnom konanízastupuje spoločnosť SUPTel s.r'o', Pri šajbách 3,
83]. 06 Bratislava-Rača, lČo: 35 824 425.
Podľa $ 23 ods. 1 správneho poriadku máte právo nazerať do spisov, robiť si z nich výpisy a odpisy'

Zároveň

v súlade s 5 3 ods' 2 a5 33

správneho poriadku máte moŽnosť uplatniť svoje návrhy

a pripomienky, vyjadriťsa k podkladom pre rozhodnutie, spôsobu ich zistenia a navrhnúťich doplnenie.

Návrhy a vyjadrenia k podkladom pre rozhodnutie je možné na správnom orgáne uplatniť v tehote do
15 dní od doručenia tohto oznámenia.
Podl'a $ 17 ods. 1 správneho poriadku sa účastnícikonania môžu nechať zastupovať advokátom, alebo iným
zástupcom. Zastupovanie je potrebné preukázať plnomocenstvom s uvedením rozsahu oprávnenia na

zastupovanie.

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa 5 26 správneho poriadku a musí byt vyvesené p
dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Turzovka, obce Podvysoká, obce Staškov, obce Raková, mesta
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čadca a na úradnej tabuti Krajského pamiatkového úradu Žilina, na úradnej elektronickej tabuli
Pamiatkového úradu Slovenskej republiky, Bratislava: (www.pamiatkv'sk) a na Centrá!nej úradnej
elektronickej tabuli na portáIi (www'slovensko.sk), v časti ,,Elektronická úradná tabul'a". Posledný deň
vyvesenia oznámenia je dňom jeho doručenia pre neznámych účastníkovkonania.

Po uplynutí lehoty určenej na uyvesenie, žiadame bezodkladne túto vyhlášku zaslať späťna Krajský
pamiatkov'ý úrad Žilina s vyznačením uvedených údajov. Návratku je možnézasIať aj e-maitom na
adresu: podatelna.za@pamaitkv.gov.sk

JUDr. lng. Miroslava Šichtová
poverená zastupovaním riaditeľa

Prí|oha
Situácĺa stavby

Doručuje sa
Mesto Turzovka, Stred L78,023 54 Turzovka, lČo: oo 31 43 31
- úradná tabuľa - zverejnenie po dobu 15 dní:

Vyvesené dňa:

Zvesené dňa: .............
Pečiatka a podpis

obec Podvysoká, Podvysoká 26,o23 57 Podvysoká, lčo: oo

- úradná tabuľa -zverejnenĺe po dobu

3t4L96

15 dní:

Vyvesené dňa:

Zvesené dňa:
Pečiatka a podpis

obec Staškov, Jozefa Kronera 588, o23 53 Staškov, lČo: oo 3L4293

-

úradná tabul'a - zverejnenie po dobu 15 dní:

Zvesené dňa: .............
Pečiatka a podpis
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obec Raková, Raková L40,o23 51 Raková, lČo: oo 3t4234
- úradná tabuľa -zverejnenie po dobu 15 dní:

Zvesené dňa: .............
Pečiatka a podpis

Mesto čadca, Námestĺe slobody 30,02201 čadca, lČo: oo
úradná tabuľa -zverejnenie po dobu 15 dní:

-

3L397L

Vyvesené dňa:

Zvesené dňa: .............
Pečĺatkaa podpis

Krajský pamiatkovrý 11rad Žilina, Mariánske námestie 19, o1o 01 Žilina
- úradná tabuľa -zverejnenie po dobu 15 dní:

Zvesené dňa: .............
Pečiatka a podpis

Pamiatkoui úrad Slovenskej republiky, cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, lČo: 317 551 94

Zvesené dňa: .............
Pečiatka a podpis
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