Obec Hanušovce nad Topľou
MsÚ, Mierová 333/3, 094 31 Hanušovce nad Topľou
k sp.: 1207/2020-003
V Hanušovciach n.T. dňa 05.01.2021

OZNÁMENIE
o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania

verejnou vyhláškou.
Navrhovateľ: Orange Slovensko a.s., so sídlom Metodova 8, 821 08 Bratislava (IČO: 35 697
270) v zastúpení M-TEL s.r.o., so sídlom Južná trieda 74, 040 01 Košice (IČO: 36 172 961)
podal dňa 21.12.2020 na tunajšom úrade návrh na vydanie územného rozhodnutia o
umiestnení líniovej telekomunikačnej stavby :
„FTTC_Hanušovce - 0035KO“,
ktorá má byť umiestnená v katastrálnom území Hanušovce nad Topľou a Petrovce, ako je
zakreslené v situačnom výkrese, ktorý tvorí súčasť dokumentácie pre územné rozhodnutie.
Dňom podania návrhu bolo začaté územné konanie o umiestnení predmetnej stavby.
Cieľom stavby je vybudovanie novej distribučnej trasy (telekomunikačnej prípojky) pre
napojenie sajtu 0053KO. Predmetom stavby je uloženie šiestich kusov AB HDPE chráničiek
s priemerom 40/33 mm. Do položenej HDPE rúry bude následne záfuknutý optický outdoor
24 vl. mini kábel bez opätovnej rozkopávky terénu.
Územie stavby:
Telekomunikačná prípojka je projektovaná v extraviláne obcí Hanušovce nad Topľou
a Petrovce, výkopom v trávnatom poraste. Hĺbka výkopu je v extraviláne 900 mm.
Trasa začína napojením na existujúcu trasu investora RFO-040-HE/VT v zeleni pri ceste
III/3604 na parcele E-KN 2195, na ktorej bude vytvorený nový SP(Servis point) označený
akoSP1. Trasa odtiaľ vedie severovýchodne v zeleni popri poľnej ceste, neskôr obchádza pole
po jeho okraji až k sajtu 0053KO. Napojením objektu – sajt 0053KO na parcele C-KN
3652/18 projektovaná trasa končí. Navrhovaná trasa je znázornená na polohopisných plánoch.
(výkres 01, prehľadový plán N01 a N02)
Dotknuté pozemky (pozemky, na ktorých bude umiestnená stavba):
Parcelné čísla dotknutých pozemkov „E":
-

2195, 2194, 2193, 2192 a 2191/1 k.ú. Petrovce
2191/2, 2190, 2186, 3116, 2185/2, 2185/3, 2185/4, 2185/1, 2184, 2176, 3085/1, 2495/1,
2496, 2499, 2500, 2503, 2504, 2507, 2508, 2511, 2513, 2516, 2527, 2530, 2531, 2534,
2535, 2538, 2539, 2542, 2543, 2546, 2547, 2550 a 2551 k.ú. Hanušovce nad Topľou

Parcelné čísla dotknutých pozemkov „C":
-

2188/10, 2188/11, 2188/3 a 2652/18 k.ú. Hanušovce nad Topľou

Mesto Hanušovce nad Topľou, stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona č. 50/1976
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len „stavebný zákon“) v znení jeho
noviel v spojení s § 119 ods. 1 stavebného zákona a v súlade s §§ 36 a 37 stavebného zákona
a vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z.z., § 10 oznamuje začatie územného konania o umiestnení
stavby dotknutým orgánom štátnej správy a známym účastníkom konania a súčasne
nariaďuje na prerokovanie návrhu ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním na deň

04.2.2021 1000 hod.
so stretnutím účastníkov konania na tunajšom úrade – Mestskom úrade v Hanušovciach nad
Topľou, Mierová 333/3 - zasadačka úradu a následným pokračovaním na mieste stavby.
Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr pri ústnom
pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté
orgány. Ak dotknutý orgán, ktorý bol vyrozumený o začatí územného konania, neoznámi v
určenej alebo predĺženej lehote ( na jeho žiadosť ) svoje stanovisko k navrhovanej stavbe, má
sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.
V odvolacom konaní sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v
prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť.
Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť pred ústnym pojednávaním na spoločnom
obecnom (stavebnom) úrade – spoločnej úradovni v Hanušovciach nad Topľou – ul. Mierová
333/3, pondelok od 800 hod. do 1700 hod., streda od 800 hod. do 1500 hod., piatok od 800 hod.
do 1200 hod. a pri ústnom pojednávaní. Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá v konaní
zastupovať, musí jeho zástupca predložiť písomné plnomocenstvo toho účastníka konania,
ktorý sa dal zastupovať.
Začatie územného konania o umiestnení predmetnej líniovej (zvlášť rozsiahlej) stavby tunajší
stavebný úrad oznamuje aj verejnou vyhláškou, ktorou upovedomuje všetkých účastníkov
konania, nakoľko sa jedná o veľký počet účastníkov konania. Stavebný úrad oznamuje začatie
územného konania verejnou vyhláškou aj v prípade, že mu účastníci konania alebo ich pobyt
nie sú známi. Vlastník pozemku a stavieb, ktoré sú predmetom územného konania je povinný
strpieť miestne zisťovanie podľa § 38 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní a
k tomuto účelu ich sprístupniť.
Toto oznámenie musí byť v súlade s § 26 ods. 2 správneho poriadku vyvesené na
úradnej tabuli obce Petrovce a meste Hanušovce nad Topľou dobu 15 dní a oznámené
iným spôsobom v mieste obvyklým, najmä v miestnej tlači, rozhlase alebo na dočasnej
úradnej tabuli správneho orgánu na mieste, ktorého sa konanie týka a internetovej
stránke Obce Petrovce a Mesta Hanušovce nad Topľou. Posledný deň tejto lehoty je deň
doručenia.
PhDr. Štefan Straka
Primátor mesta

Vybavuje: Ing. Katarína Dvorská, Telefón: 0911 853 970
Oznámenia sa doručí:
Účastníkom konania
- doručí sa verejnou vyhláškou: č.j. 1207/2020-003 zo dňa 05.01.2021
(podľa § 42 ods. 2 stavebného zákona – oznámenie územného rozhodnutia líniovej stavby)
Na vedomie
1. Orange Slovensko a.s., so sídlom Metodova 8, 821 08 Bratislava
2. M-TEL s.r.o., so sídlom Južná trieda 74, 040 01 Košice
Ing. Tomáš Bradáč
3. Obec Petrovce, OcÚ, 094 31 Petrovce 89
4. Mesto Hanušovce nad Topľou, MsÚ, Mierová 333/3, Hanušovce nad Topľou
Dotknutým orgánom:
1./ SPP- distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11, Bratislava 26,
2./ Krajský pamiatkový úrad Prešov, Hlavná 115, 080 01 Prešov
3. Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská č. 31, 042 91 Košice
4./ Okresný úrad Vranov nad Topľou, odbor starostlivosti o ŽP, Námestie slobody 5, Vranov
nad Topľou
5./ Východosl. vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, Košice
6./ Okresné riaditeľstvo policajného zboru, ODI, Nemocničná 578/4, 093 01 Vranov nad
Topľou 1348, 093 19 Vranov nad Topľou
7./ Towercom a.s., Cesta na kamzík 14, 831 01 Bratislava
8./ O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
9./ Okresný úrad Vranov nad Topľou, odbor pozemkový a lesný, Námestie slobody 5, Vranov
nad Topľou

Vyvesené dňa:

11.01.2021

Zvesené dňa:
Odtlačok pečiatky
Podpis oprávnenej osoby

