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V Michalovciach 11.4.2017

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENIE
o začatí územného konania
a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania

Navrhovateľ: UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava (IČO: 35 071 967),
ktorého zastupuje spoločnosť InfoTel, spol. s r. o. Novolíšeňská 18, 62800 Brno na základe plnomocenstva zo
dňa 01.05.2015 podal dňa 01.02.2017 na príslušnom stavebnom úrade – Mesto Michalovce, Mestský úrad
Michalovce návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „Verejná elektronická komunikačná sieť UPCMichalovce-Obrancov mieru 4,6,8 - líniová stavba v intraviláne Mesta Michalovce (na pozemku register "C"
parc. č. 2892/4, 2892/7, 2086/1, register "E" parc. č. 2124, 2123, 2122, 2119, 2118, 2115, 2102, 2089/1, 2089/2
v katastrálnom území Michalovce v rozsahu:
 jedná sa o rozšírenie verejnej multifunkčnej elektronickej komunikačnej siete - pokládka HDPE trubky
uloženej v zemi,
 podzemné vedenie optického kábla dĺžky 350 m pre napojenie bytových domov na ul. Obrancov mieru
č. 4,6,8 v Michalovciach, začína na ulici A. Markuša 10, odkiaľ sa z existujúceho rozvádzača rozširuje
severne smerom k ulici Masarykovej a ďalej po ulici Obrancov mieru, trasa podzemného kábla nemá
vplyv a a ani nedôjde k obmedzeniu susedných objektov. Vonkajšia trasa prípojky bude ukončená vo
výkope pred vstupom do objektu. Trasa podzemného vedenia je situovaná - časť v zeleni, časť
v chodníku a dôjde ku križovaniu mestských a miestnych komunikácií. Chránička HDPE sa v celej trase
uloží do lôžka do zeminy, nad chráničkou bude umiestnená výstražná PVC fólia oranžovej farby. Pri
križovaní s inými inžinierskymi sieťami budú použité plastové žľaby za dodržania ustanovenia STN 73
6005. Križovanie miestnych a mestských komunikácií bude vykonané mikrotunelovaním resp.
pretláčaním so zatiahnutím optických káblov do hrubostennej PE chráničky min. priemeru 120 mm, s
presahom min. 1 m na každú stranu od komunikácie. Hĺbka uloženia chráničky min. 0,9 – 1,2 m resp.
riadené mikrotunelovanie 1,5 m pod vrchnou spevnenou časťou komunikácie. Začiatok a koniec
chráničky sa označí markerom. Chodníky a úzke prístupové komunikácie sa budú križovať podvŕtaním
 celková dĺžka navrhovanej optickej siete: 350 m,
 účel: verejná telekomunikačná sieť pre poskytovanie verejných telekomunikačných služieb.
Dňom podania návrhu začalo územné konanie.
Mesto Michalovce, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej „stavebný zákon“), v súlade s
§ 36 ods. 4 stavebného zákona oznamuje začatie územného konania o umiestnení stavby účastníkom konania
a dotknutým orgánom a organizáciám a pretože sú stavebnému úradu dobre známe pomery staveniska
a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, v zmysle § 36 ods. 2 stavebného
zákona upúšťa od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania.
Účastníci konania v zmysle § 36 ods. 2 stavebného zákona môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť
najneskôr do 7 pracovných dní od dňa doručenia tohto oznámenia, inak sa na nebude prihliadať. V rovnakej
lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány, inak podľa § 36 ods. 3 stavebného zákona sa má za to, že
ich stanovisko je kladné.
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Do podkladov rozhodnutia, predloženej projektovej dokumentácii stavby, dokladov, stanovísk a posúdení je
možné nahliadnuť na Mestskom úrade Michalovce, budova – Námestie slobody č. 1 odbor výstavby ŽP a MR
kancelária č.dv. 278. Termín nahliadnutia do dokumentácie je potrebné dohodnúť vopred na tel. čísle:
056/6864288.
Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, predloží jeho zástupca plnú moc.

Ing. Zdenko Vasiľ
prednosta MsÚ
Nakoľko sa jedná o líniovú stavbu je začatie územného konania na predmetnú stavbu oznámené v zmysle § 36
ods. 4 stavebného zákona verejnou vyhláškou. Dotknuté orgány sa upovedomia jednotlivo.
V zmysle ust. 26 ods. 2 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov musí byť toto
oznámenie vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Mesta Michalovce, 15 – ty deň tejto lehoty je dňom
doručenia tohto oznámenia účastníkom konania.
Toto oznámenie je zverejnené na elektronickej úradnej tabuli Mesta Michalovce, ktorá je dostupná na webovom
sídle Mesta Michalovce – www.michalovce.sk;

Doručí sa:
účastníci (doručenky)
1. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava
2. InfoTel spol. s r.o. Novolišeňská 18, 628 00 Brno, Czech Republic
3. Ostatní účastníci oboznámení verejnou vyhláškou
dotknuté orgány
4. ORHaZZ, F.Kráľa 21, 071 01 Michalovce
5. Mesto Michalovce, odbor hospodárenia s majetkom, Námestie osloboditeľov 1015/30, 071 01 Michalovce
6. Mesto Michalovce - špeciálny stavebný úrad, Nám. osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce
7. Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o ŽP, Nám. slobody 1, 071 01 Michalovce
8. Okresný úrad Michalovce, odbor krízového riadenia, Nám. Slobody 1, 071 01 Michalovce
9. Krajský pamiatkový úrad Košice, Hlavná 25, 040 01 Košice
10. Obvodný banský úrad, Timonová 23, 040 01 Košice
11. Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Útvar vedúceho hygienika rezortu, Štefániková 50/A, 040 00 Košice
12. Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
13. Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
14. VVS a.s., Hviezdoslavova 50, 071 01 Michalovce
15. VSD a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
16. Nafta a. s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava
17. OR PZ SR, ODI Michalovce, Jána Hollého 46, 071 01 Michalovce
18. Správa ciest Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
19. Slovenská správa ciest, IVSC, Kasárenské nám. 4, 040 01 Košice
20. TaZS mesta Michalovce, Partizánska 55, 071 01 Michalovce
21. SPP - distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44b, 825 19 Bratislava

vyvesené, dňa .........................................

zvesené, dňa .......................................

