
OBEC ĎURĎOŠÍK, 04445
číslo: 346/2018-Ďš Ďurďošík, dňa 21. 03. 2019

Verejná vyhláška
OZNÁMENIE

o začatí územného konania podľa & 36 ods.4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ , V znení neskorších predpisov

Dňa 4.12.2018 bol doručený návrh Slovak Telekom, a.s., Bajkalská č.28,
Bratislava zastúp. CASSTEL s.r.o. Košice, Ružovác. 29, Košice 0 vydanie rozhodnutia
o umiestnení líniovej stavby „ INSF_T_THKS_Ďurďošík “ na pozemkoch parc. registra
„C“ č. 117/117 ( KN-E 137 ) 137/1 ( KNE 80/5,117/3,137,117/2,117/4), 117/152,
117/100,117/166,117/139,117/165,117/124,80/7 ( KN-E 137 ), 117/82, 117/172, 117/173,
117/142, 137/2, 177/169, 117/5 ( KN-E 135 ), 135/2 ( KN-E 135 ), 135/1, 123/13, 123/12,
123/9, 123/23, 123/84, 132/1, 144/16, 107/22, 107/23, 107/35, 144/18, 104/44, 144/10,
144/12, 130/117, 130/34, 130/98 v katastrálnom území Ďurďošík.

Dňom podania návrhu bolo začaté územné konanie.

Predložený návrh rieši rozvojovú investičnú Výstavbu, v ktorej sa vybuduje prístupová
optická sieť úložnou zemnou trasou. Nosnými prvkami prenosu signálu budú optické káble,
príp. Vláknové zväzky zafukované do mikrotrubičiek. V priebehu realizácie budú do výkopu
uložené multirúry skáblovými zväzkami smožnosťou pripojenia firemných aj bytových
zákazníkov v rozsahu oblasti dotknutej Výstavbou.

Realizáciou tejto investičnej akcie dôjde k vybudovaniu optickej prístupovej siete
vobci Ďurďošík prostredníctvom FTTH technológie, čím bude umožnené poskytovanie
Viacerých služieb súčasne vo vysokej kvalite ( vysokorýchlostný internet, TV s vysokým
rozlíšením, telefón ).

Obec Ďurďošík ako stavebný úrad, v zmysle ust. š 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon ) v znení neskorších predpisov
zmien

oznamuje
začatie územného konania účastníkom konania a dotknutým orgánom a súčastne podľa 5 36
ods. 2 stavebného zákona upúšťa od ústneho pojednávania.

Účastníci územného konania môžu svoje námietky apripomienky k návrhu uplatniť
do 7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia, inak sa na ne neprihliadne. V rovnakej
lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány. Ak dotknutý orgán v určenej lehote
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neoznámi svoje stanovisko knavrhovanej stavbe, predpokladá sa, že so stavbou z hľadiskanim sledovaných záujmov súhlasí ( ust. š 36 ods. 3 stavebného zákona ).

Vodvolacom konaní sa neprihliada na námietky apripomienky, ktoré neboliuplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci mohli byť.
Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť na Spoločnom obecnom úrade sosídlom v Bidovciach v dňoch pondelok, streda.

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa ; 36 ods. 4 stavebného zákonaamusi byt' vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce spolu so situačným návrhomstavby

Po uplynutí vývesnej lehoty tejto verejnej vyhlášky je potrebné ju potvrdiť a zaslaťspäť na Spoločný obecný úrad v Bidovciach.
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Iveta Hadašová
starosta obce

Vyvesené dňa 22159915 ..... Zvesené dňa ............................

Podpis pečiatka

Doručí sa :

CASSTEL s.r.o. Košice, Garbiarska č. 18, 040 01 Košice
Obec Ďurďošík zastúp. starostom obce, 044 45
Slovenská správa ciest, Miletičova č. 19, 821 08 Bratislava
Správa ciest KSK, Námestie Maratónu Mieru č. 1, 042 66 KošiceOstatní účastníci konania ( t.j. vlastníci susediacich pozemkov a stavieb a osoby, ktoré majúktýmto pozemkom a stavbám iné práva, ak ich vlastnícke a iné práva ktýmto pozemkoma stavbám môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté ) formou verejnej vyhlášky v zmysle 5 36ods. 4 tak, že oznámenie stavebného úradu č. 346/2018 zo dňa 21.03.2019 bude vyvesené nadobu 15 dní na úradnej tabuli obce.
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/ účastník konania pod bodom 2 ) je povinný toto oznámenie vyvesiť na obvyklom mieste
oznamov a po uplynutílehoty 15 dní, potvrdenéoznámenie vrátiť stavebnému úradu/
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13.
14.
15.

16.

17.

18.

Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská č. 31, 042 91 Košice
VVS, a.s., Komenského č. 50, 042 48 Košice
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská č. 28, 817 62 Bratislava
SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy č. 44/b, 825 11 Bratislava
MICHLOVSKY, spol. s r.o., Pri hatí č. 1, 040 01 Košice ( Orange Slovensko, a.s. )
Ministerstvo dopravy a výstavby SR, útvar oblastného hygienika rezortu, odd. oblastného
hygienika Košice, Štefánikova č. SO/A, 040 01 Košice
Krajský pamiatkový úrad Košice, Hlavná č. 25, 040 01 Košice
Ministerstvo obrany SR, agentúra správy majetku, Komenského 39/A, 040 01 Košice
Okresný úrad Košice — okolie, odbor CDaPK, Hroncova č. 13, 041 70 Košice
Okresný úrad Košice - okolie, odbor starostlivosti o ŽP / OPaK /, Hroncova č. 13, 041 70
Košice
Okresný úrad Košice — okolie, odbor starostlivosti o ŽP / OH /, Hroncova č. 13, 041 70
Košice
Okresný úrad Košice — okolie, odbor ochrany vodných tokov, Hroncova č. 13, 041 70
Košice
Okresný úrad Košice — okolie, Pozemkový a lesný odbor, Hroncova č. 13, 041 70 Košice

Vybavuje: JUDr. Jaroslav Bódiš, / tel. č. 6969 401 /, Spoločný obecný úrad v Bidovciach.


