Obec Haniska
Stavebný úrad
Hlavná 73, Prešov
Prot. č.: SU/8536/2019-Su

11.

D6. lrg

Vyvesenédňa

_

Zvesené dňa ------~~--

080 01 Prešov
V Prešove dňa: 10.06.2019

Vybavuje: Mgr. Egon Suchár, č. tel. 051/3100 533
e-mail: egon.suchar@presov.sk

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie územného konania na
inžinierskú Iíniovú stavbu:
"VTS-Prešov, Haniska, Záborské"

Dňa 16.05.2019 podal CondorNet, s.r.o., Kováčska 1, 080 01 Prešov, na stavebnom úrade
návrh na vydanie územného povolenia inžinierskej líniovej stavby: "VTS-Prešov, Haniska,
Záborské" .
V areáli PPZ ( Priemyselný Park Záborské ) parcele č. KN-C 1426, bude zriadený bod
napojenia pre navrhovanú Optickú prípojku z existujúceho Káblového telekomunikačného
rozvodu optickej sieti CondorNET. Trasa je d'alej vedená v zelenom pase okolo cesty v
súbehu s vedeniami plynu, kanalizácie a vodovodu. Pod cestou parcele č. KN-C 1425/1 v
areáli PPZ, bude optická prípojka pretlačená riadeným prepichom, ktorý pokračuje po parcele
č. KN-C 1425/1 vo vzdialenosti I meter okolo cesty, kde bude križovať vedenia kanalizácie a
verejného osvetlenia. Trasa pokračuje po parcele č. KN-C 1576, kde bude vedená v súbehu s
existujúcim vedením VN, ktorého ochranné pásmo v zemi je 1 meter. Trasa prechádza na
parcelu č. KN-C 1636/2 v katastrálnom území Haniska. Trasa v katastrálnom území Záborské
prechádza cez parcely s príslušným parcelným číslom v zmysle následného zoznamu:
KN-C 1426, KN-C 1425/1, KN-C 1576 , k.ú. Záborské.
Z parcely 1576 z katastra Záborské , prechádza trasa optickej prípojky na parcelu č. KN-C
1636/2 v katastri Haniska, kde bude vedená v súbehu s existujúcim vedením VN, ktorého
ochranné pásmo v zemi je 1 meter. Na parcele č. KN-C 1636/2, bude zriadená šachta
prepichu / Šl / cesty, privádzača k dial'nici Dl . Pretláčanie pod cestou, parcela č. KN-C
3642, bude prevedená riadeným prepichom. Šachty pretláčania, budú zriadené v
minimálnej vzdialenosti 8,2 cm od telesa štvorprúdovej cesty. Pretláčanie minie aj parcelu
č. KN-C 3649, a vyústi na parcele č. KN-C 603/40 /šachta Š2/. Trasa d'alej pokračuje po
parcele č. KN-C 3642 ač. KN-C 3661, kde bude vedená vo vzdialenosti 1 meter od hranice
susednej parcely. Trasa prechádza na parcelu KN-C 3641/14 a pokračuje po parcele KN-C
602/49. Výkop na parcele č. KN-C 3641/14 a časti na parcele č. KN-C 602/49, bude
vedený pod vedením vel'mi vysokého z NVN/ napatia 110 kV. V danom úseku musia byť
zemné práce urobené bez použitá mechanizmov, v zmysle zásad prác pod VVN. Na
parcele č. KN-C 602/49 dojde 2 krát ku križovaniu zemného vedenia 22kV. Trasa
pokračuje na parcele č. KN-C 602/116. Trasa prechádza na parcelu č. KN-C 602/64 cez
ktorú je naplánovaná dial'nica DI. V danom úseku budú v budúcnosti prevedené násypy
pod cestou, preto je nutné uložit' v úseku parcely č. KN-C 602/116 optickú
prípojku do chráničky DN 125 mm, ktorá sa ocitne pod budúcou cestou. Trasa prechádza
na parcelu č. KN-C 602/114, kde bude križovať existujúce vedenie v 22 kVA. Trasa d'alej
prechádza na parcelu č. KN-C 602/15 a KN-C 602/147 a bude ukončená na rozvodnom
zariadení CondorNet v objekte SPINEA, parcela č. KN-C 602/170. Trasa v katastrálnom

území Haniska prechádza cez parcely s príslušným parcelným číslom v zmysle následného
zoznamu:
KN-C 1636/2, KN-C 3642, KN-C 3649, KN-C 603/40, KN-C 3661, KN-C 3641/14, KN-C .
602/49, KN-C 602/116, KN-C 602/64, KN-C 602/114, KN-C 602/150, KN-C 602/147, k.ú.
Haniska.
KN-C 3635/2, KN-C 3642, KN-C 3661, KN-C 3641/14, k.ú. Solivar
Obec Haniska, určený ak:o príslušný stavebný úrad OÚ Prešov, odborom výstavby
a bytovej politiky č. OU-PO-OVBPI-2019/024910/0051096 zo dňa 12.05.2019, podl'a §119
odst.2) stavebného zákona a v súlade s § 36 odst. 4) stavebného zákona, v znení jeho noviel
oznamuje začatie územného konania všetkým účastníkom konania o umiestnení inžinierskej
líniovej stavby: "VTS-Prešov, Haniska, Záborské" verejnou vyhláškou. Zároveň obec
Haniska, ak:o príslušný stavebný úrad nariaďuje v súlade s § 36 odst. 1 stavebného zákona
ústne konanie spojené s miestnym zist'ovaním, ktoré sa bude konat'

Dňa 09.07.2019

O

9,00 hod

so stretnutím na:
Mestskom úrade v Prešove , ul. Jarkova č. 26, v zasadacej miestnosti na l.poschodií,
miestnosť č. 217.
. Do podkladov na vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej inžinierskej stavby je
možné nahliadnut' pred stanoveným termínom ústneho jednania na MsÚ v Prešove,
Stavebnom úrade, Jarkovej 26, Prešov, 2. poschodie, kancelária č. 306, na základe
vopred dohodnutého termínu.
Ak účastník konania chce nahliadnut' do projektovej dokumentácie navrhovanej stavby
je potrebné sa vopred telefonicky objednat' na tel. číslo 051/3100 533.
Tým bude umožnené v súlade § 33 ods. 2) zákona 71/1967 Zb. o správnom konaní
(správny poriadok) v platnom znení účastníkom konania, aby sa pred vydaním rozhodnutia
mohli vyjadriť k jeho podkladu i k spósobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie
a uplatnit' námietky.
č.

Účastníci územného konania mažu svoje námietky a pripomienky k návrhu uplatniť
najneskoršie do termínu ústneho pojednávania, ináč sa k nim neprihliadne.
Účastníci konania, resp. ich zákonní zástupcovia a opatrovníci sa mažu dať zastupovať
advokátom alebo iným zástupcom, ktorého si zvolia. Splnomocnenie na zastupovanie je
potrebné stavebnému úradu preukázat' písomným plnomocenstvom, alebo plnomocenstvom
vyhláseným do zápisnice.
Stavebný úrad zároveň upozorňuje že v súlade s § 42 stavebného zákona v odvolacom
konaní sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom
konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť. Na námietky uplatnené po konaní
stavebný úrad neprihliadne.
Táto vyhláška; ktorou sa oznamuje začatie územného konania o umiestnení líniovej
inžinierskej stavby, musí byt' vyvesená v súlade s ustanovením § 26 odst. 2) zák. č.
71/1967 Zb. o správnom konaní a podl'a § 36 odst. 4) stavebného zákona po dobu 15 dní
na úradnej tabuli mesta Prešov, obce Haniska a obce Záborské a zverejnená na
internetovej stránke mesta Prešov, obce Haniska a obce Záborské.
Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia oznámenia o začatí územného konania ..
Do lehoty sa nezapočítava v súlade s § 27 odst. 2 zákona Č. 71/1967 Zb. o správnom
konaní v znení jeho noviel deň, ked' došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty.

11.
Ak koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty
najbližší budúci pracovný deň.

MESTO PR1EŠOW
STAVEBNÝ ÚRAD
Hlavná 73, 080 01 Prešov
_1~

Ing.
vedúci stavebného úradu

Úradný záznam
Verejná vyhláška bola vyvesená na úradnej tabuli obce Haniska a zverejnená na elektronickej úradnej tabuli obce
Haniska.
Dňa
.

Pečiatka a podpis
Úradný záznam Verejná vyhláška bola zvesená z ůradnej tabule obce Haniska a zvesená z elektronickej úradnej
tabule obce Haniska.
Dňa

.

Pečiatka a podpis

Úradný záznam
Verejná vyhláška bola vyvesená na úradnej tabuli obce Záborské a zverejnená na elektronickej úradnej tabuli obce
Záborské.
Dňa
.

Pečiatka a podpis
Úradný záznam Verejná vyhláška bola zvesená z úradnej tabule obce Záborské a zvesená z elektronickej úradnej
tabule obce Záborské.
Dňa

.

Pečiatka a podpis

es.
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Úradný záznam
Verejná vyhláška
Prešov.

bola vyvesená na úradnej

tabuli mesta Prešov a zverejnená

na elektronickej

Dňa

J.J

lV.~E.S. . :

úradnej tabuli mesta
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Hlavná Č. 73
Úradný záznam Verejná vyhláška bola zvesená z úradnej tabule mesta Prešov a zv~~.Qá<t.leI~f-oiiCŠ{I(j)ÓVadnej
tabule mesta Prešov.
Dňa

.
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