Obec Dvorianky
Stavebný úrad
Lipová 79/1, 076 62 Dvorianky
Podľa rozdeľovníka
Vaša značka:
2001/ŠŠ/2020
31.03.2020

Naša značka:
96/123/2020

Vybavuje/linka
Hrinda/056-6783005
+421(0)905 250 177

Dvorianky
15.4.2020

Verejná vyhláška

Oznámenie
o začatí územného konania a nariadenie miestneho zisťovania
Navrhovateľ TELEKOMUNIK s.r.o., Klimkovičová 12, Košice, IČO 36 171 786 na základe
plnej moci navrhovateľa Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO 35 763 469,
podala dňa 1.4.2020, na tunajšom úrade návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby:
„INS_FTTH_TV_SCVC_03_Dvorianky_Revízia “ na pozemkoch v intraviláne Obce
Dvorianky v katastrálnom území Dvorianky.
Popis trasy:
V rámci danej stavby INS_FTTH_TV_SCVC_03_Dvorianky_Revízia je navrhnuté
vybudovanie troch pasívnych optických distribučných bodov. Prvé PODB sa navrhuje osadiť
na začiatku ul. Staničná pri oplotení RD č. Hlavná 144/41. Navrhovaná trasa vedie po obidvoch
stranách ul. Hlavná v zeleni resp. v dlažobnom chodníku v súbehu s cestou I/79.
Druhé PODB sa navrhuje umiestniť na ul. Obchodná vedľa obchodného domu COOP Jednota.
Od PODB navrhovaná trasa výkopov vedie po pravej strane čiastočne v chodníku a v prevažnej
časti v zeleni popri chodníku v súbehu s cestou III/3737.
Tretí PODB sa uvažuje osadiť na križovatke ul. Topoľová - Agátová v zeleni pri oplotení.
Pre umiestnenie optického kábla sa v prevažnej miere využíva verejná zeleň a len
v nevyhnutných prípadoch je navrhované uloženie optického kábla v chodníku.
Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.
Obec Dvorianky, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona číslo
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších
predpisov, v súlade s ustanovením § 36 ods. 1, stavebného zákona oznamuje začatie územného
konania známym účastníkom konania a dotknutým orgánom verejnej správy a nariaďuje
v zmysle § 36 ods. 1, stavebného zákona miestne šetrenie na deň

13.5.2020 (streda) o 9.00 hod.
so stretnutím pozvaných v zasadacej miestnosti Obce Dvorianky.
Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť do 7 pracovných dní odo dňa
doručenia oznámenia, inak k nim nebude prihliadnuté. V rovnakej lehote oznámia svoje
stanovisko aj dotknuté orgány verejnej správy.

Ak dotknutý orgán verejnej správy v určenej lehote neoznámi svoje stanovisko k povoľovanej
stavbe má sa v zmysle § 36 ods. 3 stavebného zákona za to, že s navrhovanou stavbou
z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.
Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá zastupovať, musí jeho zástupca predložiť písomné
plnomocenstvo s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorí sa dal zastupovať.
Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na spoločnom stavebnom úrade Obce
Dvorianky. (Adresa: Nám. Sv. Cyrila a Metoda 43/27, 078 01 Sečovce, TEL. 056-6783005).

Gabriel Čverčko
starosta obce

Toto oznámenie ma povahu verejnej vyhlášky podľa § 36 ods. 4 zákona číslo 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a internetovej stránke obce.

Vyvesené dňa: 15.04.2020

Zvesené dňa:

Pečiatka a podpis starostu obce: ...................................................................................................

Doručí sa:
1. TELEKOMUNIK s.r.o., Klimkovičová 12, Košice
2. Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
3. Obec Dvorianky – starosta obce

