Mesto Prešov
Stavebný úrad
So sídlom na MsÚ v Prešove, Hlavná 73
Číslo: SÚ/14683/2018-Su

080 Ol Prešov
V Prešove dňa: 24.10.2018

Oznámenie o začatí konania o predÍžení platnosti územného rozhodnutia
na inžinierskú líniovú stavbu
"Realizácia optických sietí: Prešovský kraj - klaster SD-3".
(VEREJNÁ VYHLÁŠKA )

Navrhovate!' - Úrad vlády SR, Národná agentúra pre siet'ové a elektronické služby,
Kollárová 8, 917 02 Trnava podal dňa 22.10.2018 na stavebný úrad žiadost' o predÍženie
platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby "Realizácia optických sietí: Prešovský kraj klaster SD-3".
Opis prebiehajúcich hraníc územia:
Trasa optického kábla je navrhovaná cez katastrálne územia: Sedlice, Suchá Dolina (všetky
Prešovský
VÚC, všetky okres Prešov).
Napojovací bod (DBTO) sa nachádza v obci Sedlice za budovou obecného úradu (operátor
Slovak Telekom). Z tohto bodu povedie trasa MOK v zeleni za obecným úradom smerom k
potoku Viselec, ktorý trasa MOK križuje a následne podvŕtaním križuje miestnu
komunikáciu. Trasa pokračuje proti prúdu potoka a za druhým domom prejde krížom cez
súkromné pozemky (záhrady) na pole po ktorom pokračuje poza záhrady až k hlavnej ceste
číslo III/5463 ďalej pokračuje v súbehu s touto cestou smerom do obce Suchá Dolina.
V strede obce Suchá Dolina je trasa MOK projektovaná podvŕtaním cez miestnu
komunikáciu, následne križuje Kuncov potok a pokračuje proti toku potoka na koniec
kultúrneho domu kde bude trasa ukončená pred kultúrnym domom Suchá Dolina, kde bude
umiestnený POP technologický kontajner a stožiar na pozemku a budove Obce Suchá Dolina.
Napojovací bod (DBTO) sa nachádza v katastri obce Sedlice na parc. č.353/2 . Pripojenie
optickej siete NASES klaster SD 3 bude realizované z existujúceho technologického uzla
operátora Slovak Telekom a.s .. Technológia DBTO spoločnosti NASES bude inštalovaná v
novoosadenom rozvádzači /rozmer 0,6xlx0,4m/ /š x v x hl ,ktorý bude inštalovaný na fasáde
budovy v mieste uzla Slovak Telekomu.
Mesto Prešov ako príslušný stavebný úrad v zmysle § 117 zákona č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení jeho zmien
a doplnkov, oznamuje v súlade s ustanovením § 36 ods. 4 stavebného zákona oznamuje
začatie územného konania o predÍženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby dotknutým
orgánom a všetkým známym účastníkom konania v predmetnej veci verejnou vyhláškou.
Pretože stavebnému úradu sú dobre známe pomery na stavenisku a žiadosť poskytuje
dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, upúšťa v zmysle § 36 ods. 2
stavebného zákona od miestneho šetrenia a ústneho pojednávania.
Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť v pracovných dňoch, (po predchádzajúcej
telefonickej dohode s príslušným referentom stavebného úradu) na Mestskom úrade
v Prešove, stavebnom úrade, ul. Jarková 26 (č. dv. 306).
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Účastníci konania môžu svoje námietky k navrhovanej stavbe uplatniť najneskoršie do 7
pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia o začatí konania o predÍžení platnosti

územného rozhodnutia, inak sa na neskoršie podané námietky v zmysle § 36 ods. 3
stavebného zákona neprihliadne.
Podľa § 36 ods. 3 stavebného zákona sú dotknuté orgány povinné oznámiť svoje stanovisko
v rovnakej lehote, v ktorej môžu uplatniť svoje námietky účastníci konania. Ak dotknutý
orgán v určenej alebo predÍženej lehote neoznámi svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, má
sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

Táto vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie konania o predÍžení platnosti územného
rozhodnutia na inžinierskú líniovú stavbu "Realizácia optických sietí: Prešovský kraj klaster SD-3", musí byť vyvesená v súlade s ustanovením§ 42 ods. 2) stavebného zákona po
dobu 15 dní na úradnej tabuli Mesta Prešov, obce Sedlice a obce Suchá Dolina. a zverejnená
na internetovej stránke Mesta Prešov, obce Sedlice a obce Suchá Dolina. Posledný deň tejto
lehoty je dňom doručenia oznámenia o začatí územného konania.
Do lehoty sa nezapočítava v súlade s § 27 ods. 2) zákona č. 7111967 Zb.
o správnom konaní v znení jeho noviel deň, keď došlo ku skutočnosti určujúce i začiatok
lehoty.
Ak koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty
najbližší budúci pracovný deň.
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