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VEREJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENIE
o začatí územného konania
a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania
Navrhovateľ: Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava (IČO: 35763469), zast. na základe
splnomocnenia spoločnosťou NEVITEL, a.s. Kračanská cesta 40, 929 01 Dunajská Streda (IČO: 36240826),
podal dňa 21.12.2018 na Obec Hažín, stavebný úrad, návrh na vydanie územného rozhodnutia stavby s názvom:
INS_FTTH_MI_MICH_11_HAZIN (pozemky par. C-KN č. 492/9, 584/3, 584/4, 485, 246/2, 246/1, 483, par.
E-KN č. 972/411, 972/401, 972/391, 972/381, 971/2, 243/11 kú. Hažín) - líniová stavba v kú. Hažín.
Popis a rozsah predmetu návrhu:
- Ide o vybudovanie optickej siete v katastrálnom území obce Hažín. Vybudovanie optickej siete bude
riešiť napojenie dotknutých častí v obci Hažín prepojením zväzkov trubičiek z existujúcich multirúr
a z nového výkopu. Výkop je navrhovaný prevažne v chodníkoch.
- Územie stavby je určené trasou kábla prevažne v zastavanom území obce Hažín. Celková dĺžka výkopu
(prevažne v chodníkoch) je cca 2000m.
- Po výkope káblovej ryhy budú do zeme v určenej trase uložené zväzky trubičiek so zabudovanými
mikrotrubičkami pre zatiahnutie optických zväzkov. Výstavbou zväzkov trubičiek sa umožní aj budúca
inštalácia optických zväzkov bez nutnosti rozkopávania celej káblovej trasy.
- Navrhovaná sieť bude sústredená v pasívnom optickom distribučnom bode (optický rozvádzač PODB),
ktorý bude umiestnený na pozemku par. C-KN č. 246/2 kú. Hažín.
- Križovanie miestnych a účelových komunikácií s upraveným pevným povrchom bude vykonané
podvŕtaním. Porušený povrch komunikácií bude po výstavbe uvedený do pôvodného stavu.
- Nad zväzkami trubičiek sa položí ochranná fólia, následne sa vykoná zhutnenie zeminy a úprava
povrchu. Pod chodníkmi a komunikáciami sa káblové rozvody uložia do ochranných trubiek. Všetky
prebytky výkopov sa spotrebujú v rámci stavby na spätné zásypy, resp. na konečné úpravy povrchov
plôch v rámci stavby.
- V celom priebehu trasy budú zväzky trubičiek označené výstražnou fóliou oranžovej farby.
- Uloženie jestvujúcich sietí sa bude v maximálnej miere rešpektovať, ako aj požiadavky správcov sietí
k prácam v ochranných pásmach ich vedení.
- Pri realizácii predmetnej stavby nedôjde ku križovaniu a k súbehu vodných tokov.
na pozemkoch: katastrálne územie Hažín
- líniová stavba vedenia verejnej telekomunikačnej siete v rozsahu trasy (situácia v mierke 1: 1000)
umiestnenej v zastavanom území a mimo zastavaného územia obce Hažín
pre účely:
- rozšírenie verejnej telekomunikačnej siete pre poskytovanie verejných telekomunikačných služieb
Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.
Účastníci konania:
- fyzické alebo právnické osoby, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám môžu byť
rozhodnutím priamo dotknuté v konaní sa upovedomujú verejnou vyhláškou.
Obec Hažín, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) a
podľa § 2 písm. e) zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce
a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov preskúmal žiadosť v zmysle § 37 stavebného zákona
a v súlade s ustanovením § 36 ods. 4 stavebného zákona
oznamuje
začatie územného konania o umiestnení stavby:
"INS_FTTH_MI_MICH_11_HAZIN"
na pozemkoch v katastrálnom území obce Hažín (v zastavanom a mimo zastavaného územia obce) v rozsahu
podľa priebehu trasy vedenia telekomunikačnej siete
(pozemky par. C-KN č. 492/9, 584/3, 584/4, 485, 246/2, 246/1, 483, par. E-KN č. 972/411, 972/401, 972/391,
972/381, 971/2, 243/11 kú. Hažín)
V súlade s § 36 ods. 2 stavebného zákona stavebný úrad upúšťa od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania
z dôvodu, že stavebnému úradu sú dobre známe pomery staveniska a žiadosť – návrh poskytuje dostatočný
podklad pre posúdenie navrhovanej stavby.

Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť na tunajšom stavebnom úrade najneskôr
v lehote do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia. Na neskôr uplatnené námietky
a pripomienky sa nebude prihliadať.
Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť na Obci Vinné – spoločný obecný úrad – stavebný úrad, Vinné
508 č.dv.11.
V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány. Ak niektorý z orgánov štátnej správy
potrebuje na riadne posúdenie návrhu dlhší čas, stavebný úrad na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím,
primerane predĺži. Ak dotknutý orgán, ktorý bol vyrozumený o začatí územného konania, neoznámi v určenej
alebo predĺženej lehote svoje stanovisko k navrhovanej stavbe, podľa § 36 ods. 3 stavebného zákona má sa za to,
že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.
V prípade, že sa niektorý z účastníkov konania nechá zastupovať, predloží jeho zástupca písomné
splnomocnenie s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať.
Obec Hažín ako príslušný stavebný úrad upozorňuje účastníkov konania, že podľa § 42 ods. 5
stavebného zákona v odvolacom konaní sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené
v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť.
Toto oznámenie sa doručuje aj verejnou vyhláškou podľa § 36 ods. 4 stavebného zákona v spojení
s ustanovením § 26 ods. 1 zákona č. 71/1976 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov. V zmysle
ustanovenia § 26 ods. 2 zákona č. 71/1976 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov musí byť toto
oznámenie vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Hažín. Posledný deň vyvesenia je dňom doručenia
tohto oznámenia.
Ing. Marianna Šimková
starostka obce
Oznámenie sa doručí:
Účastníci konania verejnou vyhláškou
Dotknutým orgánom
1. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava
2. NEVITEL, a.s. Kračanská cesta 40, 929 01 Dunajská streda
3. Košický samosprávny kraj, Nám. Maratónu mieru 1, 040 01 Košice
4. Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o ŽP, Nám. Slobody 1, Michalovce
5. Okresný úrad Michalovce, odbor CDaPK, Nám. Slobody 1, Michalovce
6. Okresný úrad Michalovce, Pozemkový a lesný odbor, S. Chalúpku 18, Michalovce
7. Okresný úrad Michalovce, Odbor krízového riadenia, Nám. Slobody 1, 071 01 Michalovce
8. Krajský pamiatkový úrad , Hlavná 2, 040 01 Košice
9. OR HaZZ, F.Kráľa 21, Michalovce
10. Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, detašované pracovisko Východ, Komenského 39/A,
040 01 Košice
11. Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Útvar vedúceho hygienika rezortu, oddelenie oblastného hygienika
Košice, Štefánikova 50/A, 040 00 Košice
12. Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory, odd. telekomunikačných služieb Košice, Kuzmányho 8, 041
02 Košice
13. NASES, Trnavská cesta 100/II, 821 01 Bratislava
14. Slovenská správa ciest, IvaSC-Košice, Kasárenské námestie 4, Košice
15. Správa ciest KSK, Nám. Maratónu mieru 1, Košice,
16. Správa ciest KSK, Lastimírska 6, 071 01 Michalovce
17. VSD, a.s., Mlynská 31, Košice
18. VVS, a.s., Hviezdoslavova 50, Michalovce
19. SPP- distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, Bratislava
20. Orange Slovensko, a.s., Bratislava
21. O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava
22. ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice
23. DSiDATA s.r.o., Nám. A. Bernoláka 377, 029 01 Námestovo
24. Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava
25. Towercom, a.s., Cesta na Kamzík 14, Bratislava
26. SWAN KE, s.r.o., Juhoslovanská 2/A, 040 13 Košice
27. UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o., Alvinczyho 14, 040 01 Košice
Vybavuje: Ing. Bajužíková
Tel: 056/2908023
Email: stavebnyurad@vinne.sk;

