OBEC SUČANY
Obecný úrad v Sučanoch, Námestie SNP č. 31, 038 52 Sučany

Č.j. 1085/2016-Ma

V Sučanoch, dňa 11.08.2016

Doručuje sa formou verejnej vyhlášky
Oznámenie
o začatí územného konania
a pozvánka na ústne pojednávanie
Navrhovateľ: Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35 763 469 v
zastúpení HYDROTEAM conctracting spol. s r.o. Muškátová 12, 900 21 Svätý Jur, IČO
36 770 485, podal dňa 13.06.2016 na našom úrade návrh na vydanie územného rozhodnutia o
umiestnení telekomunikačnej stavby „INS_FTTH-MT_Sučany“, líniová stavba, (parcelyneuvádza sa), v k. ú. Sučany.
Uvedeným dňom začalo územné konanie o umiestnení líniovej stavby.
Stavba FTTH Sučany zahŕňa výstavbu nových telekomunikačných optických vedení vo
všetkých uliciach obce. Predmetom stavby je vybudovanie FTTH siete v Sučanoch na
uliciach: Hlavná, Stará Hradská, Námestie SNP, Hodžova, Dukelských hrdinov, Juraja
Langsfelda, Štúrova, Komenského, Sládkovičova, Železničná, Sološenkova, Jilemnického,
Pionierska, Vrútocká, Ruda Mórica, Pionierska, J. Kostru, Ing. Kožucha, Gen. Svobodu, Malý
diel, Sokolská, 1. Mája, Kolárova, Kuzmányho, Nálepkova, Fučíkova, 29. Augusta,
Československej armády, , Partizánska, Štiavnická cesta, Horčičkova, Moyzesova, Tehelná,
Fr. Kráľa, Jánošíkova, Podskala, Pod brezinou, Osloboditeľov, Mierová, Podhradská,
Stromová, Kalinčiakova, Do doliny, Hrabinská, Pod Kečkou, Fatranská cesta, Krivánska,
Brezová, Kráľova, Vážska, Meškalská, Turianska, Stará prefa, Stará Teheleň.
Hlavná trasa optického (FTTH) pripojenia je z telekomunikačnej ústredne v Sučanoch.
Hlavný rozvod do TO Sučany je položený, a primárna sieť bude doplnená pre lokalitu Sever
vo výkope uložením nových trubičkových zväzkov. Od TO sa doplní sekundárna optická sieť,
ktorá bude vedená vo výkopoch v chodníkoch, miestnych komunikáciách a zeleni, resp.
nadzemnou sieťou. V rámci výkopov sa osadia rozvádzacie skriniky PODB a samostatné
optické pripojenia objektov.
Trasy uloženia chráničiek sú navrhnuté súbežne s trasami stĺpových telekomunikačných
vedení. Po trase sa vybudujú nové prípojky pre jednotlivé rodinné domy a objekty. Uloženie
chráničiek a telekomunikačných vedení bude v zelených pásoch pri miestnych
komunikáciách,
v chodníkoch
(zámková
dlažba,
asfaltové
povrchy).
Trasy
telekomunikačných vedení budú ďalej križovať št. cestu I18, medzi križovatkami s miestnymi
komunikáciami (uzlové body 2633A 24700 a 2633A 24800) v zelenom páse pred ČS
LUKOIL – v súbehu s chráničkami a už uloženými, telekomunikačnými vedeniami. Ďalej
budú trasy križovať miestne komunikácie, a št. cestu III triedy- Štiavnická, Tehelná ulica a pri
križovatke s Partizánskou ul. Všetky križovania komunikácií sa budú realizovať pretláčaním
s ukončením pretláčky do výkopovej ryhy.
V rámci stavby dôjde ku križovaniu vodných tokov Sučiansky potok, Biely potok, potok
Brezina a bezmenné prítoky týchto tokov, celkovo dôjde k 12tim križovaniam. Ďalej dôjde
k súbehu v línií Krpelianskeho kanála bez zásahu do hrádze a k súbehu uloženia vedení
v ochrannom pásme železnice. Počas realizácie sa budú využívať už položené chráničky –

námestie SNP, križovania komunikácií. Celková dĺžka káblových rýh je 19,5 km, trasa
nadzemná 3,6km.
Obec Sučany ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v súlade s § 36 stavebného zákona v znení
neskorších predpisov oznamuje účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy
začatie územného konania a na prerokovanie návrhu nariaďuje ústne pojednávanie spojené
s miestnym zisťovaním, ktoré sa uskutoční
dňa 26.08.2016 /piatok/ o 8,30 hod.
so stretnutím pozvaných na Obecnom úrade Sučany, Nám. SNP č. 31, Sučany.
Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť pred dňom ústneho pojednávania na
Spoločnom obecnom úrade so sídlom v obci Sučany, pracovisko Martin, Námestie
S.H.Vajanského 1 (5.poschodie, č. dverí 507) v stránkové dni (pondelok, streda) a pri ústnom
konaní. Účastník konania musí preukázať skutočnosť, na základe ktorej sa mu priznáva
postavenie účastníka konania (napr. list vlastníctva na pozemky, príp. iné listinné dôkazy).
Účastníci konania môžu svoje prípadné námietky a pripomienky uplatniť v zmysle §36
stavebného zákona najneskôr pri ústnom pojednávaní; námietky podané po tomto termíne
nebudú braté do úvahy. V tej istej lehote sú povinné oznámiť svoje stanovisko aj dotknuté
orgány, inak sa v zmysle §42 ods 2 stavebného zákona má za to, že s návrhom z hľadiska nimi
sledovaných záujmov súhlasia. Ak niektorý z orgánov potrebuje na riadne posúdenie návrhu
dlhší čas, stavebný úrad na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím primerane predĺži.
V súlade s §49 ods. 2 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov
Vás upovedomujeme o tom, že Vaša žiadosť (návrh) nebude vybavená do 30 dní z dôvodu, že
preskúmanie žiadosti si vyžaduje zvolanie ústneho pojednávania spojeného s miestnym
zisťovaním za účasti účastníkov konania a dotknutých orgánov št. správy formou verejnej
vyhlášky.
Stavebný úrad neprihliadne na námietky a pripomienky, ktoré sú v rozpore so schválenou
územnoplánovacou dokumentáciou. V zmysle §42 ods. 5 stav. zákona sa v odvolacom konaní
neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní
v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť.
Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, predloží jeho zástupca písomné
splnomocnenie
Táto vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie konania o umiestnení stavby, bude vyvesená
v súlade s ustanovením §26 ods.2 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších
predpisov a podľa § 42 ods. 2 stavebného zákona po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce
Sučany. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia oznámenia o začatí územného konania.

Ing. Vladimír P l ž i k
starosta obce

Doručí sa verejnou vyhláškou (líniová stavba a v zmysle § 26 správneho poriadku).
Zverejnenie verejnej vyhlášky musí byť uskutočnené v zmysle § 3 ods. 5 a § 26 ods.2 zákona c. 71/1967 Zb.
o správnom konaní (správny poriadok) + príloha k verejným vyhláškam – situačný výkres
1.

Obec Sučany – úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní :

Vyvesené dňa :

.....................................

Zvesené dňa : ...................................

Na vedomie – navrhovateľ a projektant:
2. HYDROTEAM conctracting spol. s r.o. Muškátová 12, 900 21 Svätý Jur
3. Nadar s.r.o., 811 04 Bratislava - projekcia
Na vedomie dotknutým orgánom:
4. Obec Sučany – starosta obce
5. Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, ČSA 7, 974 31 Banská Bystrica
6. OÚ Martin, OSŽP, Nám. S.H.Vajanského 1, 036 01 Martin
7. UPC broadband, Ševčenkova 3703/36, Bratislava
8. Energotel a.s., Miletičova 7 821 07 Bratislava
9. MARTICO, s.r.o., Východná 14, 036 01 Martin
10. Michlovský, s.r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany
11. SWAN,a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava
12. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
13. ŽSK, odbor dopravy a regionálneho rozvoja, Komenského 48, 011 09 Žilina
14. SSC IVSC, Martina Rázusa 104/A, 010 01 Žilina
15. SC ŽSK, TSÚ, Ul. Kollárova 94, 037 72 Martin
16. OU Žilina, OCDPK, Predmestská 1613, Žilina
17. OR PZ, Komenského 2, 036 48 Martin
18. KPÚ Žilina, Mariánske nám. 19, 010 01 Žilina
19. SPP-Distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava
20. SSE - Distribúcia, a.s. , Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
21. SVP, a.s., OZ Piešťany, Nábrežie I. Krasku 3/834, 921 80 Piešťany
22. Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. Kuzmányho 25, 036 01 Martin
23. Železnice SR Bratislava, ul. 1. mája 34, 010 01 Žilina
24. RUVZ Martin, Kuzmányho 27, 036 80 Martin
25. stavebný úrad
Vybavuje:
Spoločný obecný úrad so sídlom v obci Sučany, stavebný poriadok, pracovisko Martin, nám. S. H. Vajanského 1,
036 01 Martin, Ing. K.Malková, č.tel.4204 456, e-mail: malkova@sucany.sk

