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

Č.j. 1085/271/2016-2017-Ma

V Sučanoch, dňa 03.11.2017

Doručuje sa formou verejnej vyhlášky
Oznámenie
o začatí územného konania
a lehota na uplatnenie námietok
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.
Účelom stavby je modernizácia telekomunikačnej siete v obci Sučany (navrhnutá v 85% v
existujúcej trase už položených telekomunikačných kábloch), ktorá bude pozostávať z
rekonštrukcie už vybudovanej podzemnej a vzdušnej nadzemnej siete. V miestach, kde už sú
položené HDPE rúry sa do týchto rúr Ø 40mm zafúkne zväzok mikrotrubičiek, z ktorých sa
budú na hlavnej trase robiť odbočky ku rodinným domom.
Miestne komunikácie a vjazdy ku rodinným domom sa podvŕtajú bez zásaho do ich telesa.
Káblová ryha bude mať rozmery v zeleni 25x60cm, v chodníku 20x40cm, podvŕtanie ciest
bude v min. hĺbke 0,9m od povrchu asfaltu.
Terén jako aj povrch chodníkov sa upraví do pôvodného stavu. Na miestach podvŕtania
miestnej komunikácie a při križovaní iných inžinierskych sietí sa nové trubky a mikrotrubičky
zatiahnu do chráničky. Po trase v chodníkoch cca po 500 - 700m budú umiestnené rozvodné
optické skrine PODB-čka odkiaľ sa optické vlákna zafúknu ku záakazníkovi.
Predmetom stavby je vybudovanie FTTH siete v Sučanoch na uliciach: Fatranská cesta,
Meškalská, Turianska, Hrabinská, Králová, Brezová Hubová, Krivánska, Vážska, cesta do
Doliny, , Pod Kečkou, Hradiská, Budovateľská, Vrútocká cesta, Pionierska, Sládkovičova,
Jilemnického, 1. mája, Železničná, Sološenkova, Gen. L. Svobodu, Ing. Kožucha, J. Kostru,
Sokolská, Malý diel, J. A. Komenského, Štúrova, Hodžova,Námestie SNP, Hviezdoslavova,
Hurbanova, Dukelských hrdinov. Ul. Ď. Langsfelda, Stará hradská, 29. uugusta, Jánošíkova,
Podskala Kollárova, Fučíkova, Kpt. Nálepku, Partizánska, Kalinčiakova, Kuzmányho,
Horčičkova, Moyzesova, Hlavná, Československej armády, Štiavnická cesta, Stará teheleň,
Podhradská cesta, Tehelná, F. Kráľa, Mierová, Stromová, Osloboditeľov, Pod Brezinou
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.

Nakoľko je pre územie spracovaná územnoplánovacia dokumentácia, na základe ktorej
možno posúdiť návrh na územné rozhodnutie, stavebný úrad v zmysle §36 ods. 2 stavebného
zákona upúšťa od ústneho pojednávania a na uplatnenie námietok stanovuje lehotu
do 7 dní od doručenia oznámenia.
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), mimo
stránkové dni po telefonickom dohovore s príslušným stav. referentom. 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 v stanovenej lehote; 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.
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 ( za Slovak Telekom)
3. Nadar s.r.o., Bohúňova ul. č. 14811 04 Bratislava - projekcia
Na vedomie dotknutým orgánom:
4. Obec Sučany – starosta obce
5. OÚ Martin, OSŽP, Nám. S.H.Vajanského 1, 036 01 Martin
6. UPC broadband, Ševčenkova 3703/36, Bratislava
7. Energotel a.s., Miletičova 7 821 07 Bratislava
8. MARTICO, s.r.o., Východná 14, 036 01 Martin
9. Michlovský, s.r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany
10. SWAN,a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava
11. SITEL, s.r.o., Kopčianska 18, 851 01 Bratislava
12. ŽSK, odbor dopravy a regionálneho rozvoja, Komenského 48, 011 09 Žilina
13. SSC IVSC Žilina, Martina Rázusa 104/A, 010 01 Žilina
14. SC ŽSK, TSÚ, Ul. Kollárova 94, 037 72 Martin
15. KPÚ Žilina, Mariánske nám. 19, 010 01 Žilina
16. SPP-Distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava
17. SSE - Distribúcia, a.s. , Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
18. SVP, a.s., OZ Piešťany, Nábrežie I. Krasku 3/834, 921 80 Piešťany
19. Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. Kuzmányho 25, 036 01 Martin
20. Železnice SR Bratislava, Generálne riaditeľstvo, Odbor expertízy, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 1
21. Železnice SR, Oblastné riaditeľstvo Žilina, sekcia elektrotechniky a energetiky, ul. Hviezdoslavova, 010
01 Žilina
22. Železnice SR, Oblastné riaditeľstvo Žilina, sekcia oznamovacej a zabezpečovacej techniky, 1. mája 34,
010 01 Žilina
23. Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, ČSA 7, 974 31 Banská Bystrica
24. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Útvar vedúceho hygienika rezortu, Oddelenie oblastného hygienika Žilina, Hviezdoslavova 48, 010 01 Žilina
25. stavebný úrad a/a

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

