Obec Habovka
Obecný úrad, Pod Grúňom 266, 027 32 Habovka

.

.
účastníci konania
dotknuté orgány
štátnej správy a
organizácie

.
Návrh/zo dňa
27. 02. 2019

Naše číslo
OH/2019/96-7H.

Vybavuje/linka
Peter Kontra
043/5309024

VEREJNÁ

VYHLÁŠKA

.
Tvrdošín
21. 08. 2019

Oznámenie podľa § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku (stavebný zákon), v znení neskorších predpisov, o začatí
územného konania o umiestnení líniovej inžinierskej stavby s upustením od ústneho
pojednávania.

Navrhovateľ Slovak Telekom, a.s., so sídlom Bajkalská 28, 817 62 Bratislava,
IČO 35 763 469, v zastúpení splnomocneným zástupcom spoločnosťou InfoTel, spol.
s r.o., so sídlom Novolišeňská 2678/18, 628 00 Brno – Líšeň, IČO 46981071, podal dňa
27.02.2019 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnenie líniovej inžinierskej stavby
'INS_FTTH_NO_Habovka_REVIZIA', na pozemkoch – líniová stavba (neuvádza sa),
katastrálne územie Habovka (A. Bažíka, E. P. Bárdoša, A. Pavču, Pod Grúňom, Blatná,
Breh, Pod Brehom, Pod Úbočou, Stodolisko, Kubáňovka, katastrálne územie Zuberec
(Nižné Brehy).
Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie o umiestnení líniovej inžinierskej
stavbystavby.
Popis stavby:
Projekt rieši výstavbu novej podzemnej trasy multirúr z materiálu HDPE a zafukovanie
mikrotrubičiek do existujúcich podzemných HDPE rúr v navrhovaných trasách. Účelom
stavby je vybudovanie siete FTTH v celej obci Habovka a v obci Zuberec v ulici Nižné
Brehy, s cieľom pokryť predovšetkým jestvujúce rodinné domy a plánované novostavby
rodinných domov optickou digitalizačnou telekomunikačnou sieťou.
Technológia je založená na princípe rýchleho prenosu digitálnych dát za pomoci
optických vláken. Táto služba bude umožňovať prostredníctvom optických vlákien
využívať naraz rýchly internet, televíziu v digitálnej kvalite a telefonovanie.

Obec Habovka, ako príslušný stavebný úrad podľa § 119 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len
„stavebný zákon“) a článku I. § 5 písm. a) bod 1 zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe
pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení stavebného
zákona v spojení s § 27 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov v súlade s ustanovením § 36 ods. 1 a 4 stavebného zákona týmto
o z n a m u j e začatie konania o umiestnení líniovej inžinierskej stavby dotknutým
orgánom štátnej správy a známym účastníkom konania a súčasne podľa § 36 ods. 2
stavebného zákona upúšťa od ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním.
Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr do
7 pracovných dní od doručenia oznámenia. Zároveň stavebný úrad upozorňuje
účastníkov konania, že na neskoršie podané námietky sa neprihliadne.
Dotknuté orgány oznámia svoje stanoviská v rovnakej lehote, v ktorej môžu uplatniť
svoje pripomienky a námietky účastníci územného konania. Ak niektorý z dotknutých
orgánov potrebuje na riadne posúdenie návrhu dlhší čas, stavebný úrad na jeho žiadosť
určenú lehotu pred uplynutím, primerane predĺži. Ak dotknutý orgán, ktorý bol
vyrozumený o začatí územného konania, neoznámi v určenej lehote stanovisko
k navrhovanej stavbe, podľa § 36 ods. 3 stavebného zákona má sa za to, že so stavbou
z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.
Do podkladov možno nahliadnuť na Mestskom úrade v Tvrdošíne, oddelení výstavby
/spoločný stavebný úrad so sídlom v Tvrdošíne/, Trojičné námestie 185/2, 027 44
Tvrdošín/.
Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, predloží jeho zástupca
písomnú plnú moc s overením podpisu toho účastníka konania, ktorý sa necháva
zastupovať.
Stavebný úrad neprihliadne na námietky a pripomienky, ktoré sú v rozpore so
schválenou územnoplánovacou dokumentáciou.
S dotknutými orgánmi a účastníkmi konania, ktorých stanoviská a vyjadrenia k návrhu
na vydanie územného rozhodnutia boli zabezpečené pred začatím územného konania,
obmedzí stavebný úrad prerokovanie návrhu podľa miery, v akej boli ich požiadavky
splnené.
Upozornenie:
Podľa § 42 ods. 5 stavebného zákona stavebný úrad upozorňuje účastníkov konania, že
v odvolacom konaní sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v
prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť.

JUDr. Alojz Lajčin
starosta obce

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa ustanovenia § 36 ods. 4
stavebného zákona a § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom poriadku v znení
neskorších predpisov a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Obce
Habovka, ako aj na webovej stránke obce Habovka. Posledný deň tejto lehoty je
dňom doručenia. Obec Zuberec, oznámi skutočnosť o vyvesení a zvesení tohto
oznámenia Obci Habovka, ako príslušnému stavebnému úradu, podľa § 119 ods. 1.

Oznámenie sa doručí:
Účastníkom konania
1/ Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
2/ InfoTel, spol. s r.o., so sídlom Novolišeňská 2678/18, 628 00 Brno – Líšeň, ČR
3/ Obec Zuberec, Obecný úrad, Hlavná 289, 027 32 Zubetec
4/ Ostatný účastníci konania budú oboznámení o začatí územného konania s upustením od
ústneho pojednávania prostredníctvom verejnej vyhlášky, z dôvodu zvlášť rozsiahlej
stavby a veľkého počtu účastníkov konania. Stavebný úrad oznámi začatie územného
konania verejnou vyhláškou aj v prípade, že mu účastníci konania alebo ich pobyt nie
sú známi - § 36 ods. 4 stavebného zákona.
Dotknutým orgánom štátnej správy a organizáciám
1/ Obec Habovka, Obecný úrad, Pod Grúňom 266, 027 32 Habovka
/špeciálny stavebný úrad príslušný podľa § 120 ods. 1 stavebného zákona a podľa § 3a ods. 4 zákona č.
135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov/

2/ OÚ Tvrdošín, odb. starostl. o ŽP, ŠSOPK, Medvedzie 254, 027 44 Tvrdošín
3/ OÚ Tvrdošín, odb. starostl. o ŽP, ŠSOH, Medvedzie 254, 027 44 Tvrdošín
4/ OÚ Tvrdošín, odb. starostl. o ŽP, ŠSVH, Medvedzie 254, 027 44 Tvrdošín
5/ OÚ Tvrdošín, odb. krízového riadenia, Medvedzie 254, 027 44 Tvrdošín
6/ OÚ Námestovo, pozemkový a lesný odbor, A. Bernoláka č. 381, 029 01 Námestovo
7/ OÚ Námestovo, odb. pre CD a PK, Miestneho priemyslu 571, 029 01 Námestovo
8/ OR hasičského a záchranného zboru, Matúškova č. 1636/13, 026 01 Dolný Kubín
9/ Krajský pamiatkový úrad, Mariánske nám. 19, 010 01 Žilina
10/ OR PZ, Okresný dopravný inšpektorát, Pehřimovská 2054/6, 026 01 Dolný Kubín
11/ MV SR, odd. Telekomunikačných služieb, 9. mája 1, 974 86 Banská Bystrica
12/ MO SR, Agentúra správy majetku, DP Stred, ČSA 7, 974 31 Banská Bystrica
13/ MD SR, Oddelenie oblastného hygienika, Hviezdoslavova 1, 010 01 Žilina
14/ SSC IVSC Žilina, M. Rázusa 104/A, 010 01 Žilina
15/ SC ŽSK, závod Orava, Kubínska 8, 026 80 Dolný Kubín
16/ Lesy SR, Miestneho priemyslu 569, 029 01 Námestovo
17/ SVP, š.p., J. Jančeka 36, 034 01 Ružomberok
18/ Orange Slovensko, a.s., Letná 9, 921 01 Piešťany
19/ Energotel, a.s. Miletičova 7, 821 08 Bratislava
20/ DSI DATA, s.r.o., A. Bernoláka 377/5, 029 01 Námestovo
21/ OVS, a.s., Bysterecká 2180, 029 01 Dolný Kubín
22/ SPP-D, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
23/ SSD, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
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