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Č.j. 2271/2019/SÚ-VV/Bo

Veľké Kapušany, 11.07.2019

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámenie o začatí územného konania

Navrhovateľ Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, zastúpený f.
Optomont s.r.o., Bratislavská 27/75, 911 05 Trenčín, podal dňa 10.07.2019 na tunajšom
úrade návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby
INS_FTTH_MI_VKAP_00_Velke Kapušany_Zelená,
ktorá sa bude realizovať v intraviláne mesta Veľké Kapušany – ul. Hadabuda, ul. Erdélyiho,
ul. Záhradná, ul. Kúpeľná, sídl. Centrum II, ul. Hlavná, ul. Družstevná, ul. Agátová, ul.
Čepeľ, ul. Zelená, ul. Nezábudková, ul. Ružová, ul. Orgovánová, ul. Tulipánová, ul.
Muškátová.
Účelom navrhovanej stavby je ponúknuť komplexné riešenie komunikačných potrieb
(prenos hlasu, internet, digitálna televízia) v najvyššej kvalite so zaručeným vysokým stupňom
bezpečnosti a neobmedzenej rýchlosti. Výkopy budú vykonané v predpokladanej dĺžke cca
6500 m v spevnených aj nespevnených plochách, ručne aj mechanicky podľa priloženého
situačného výkresu. Do vykopanej ryhy sa položia zväzky mikrotrubičiek, do ktorých budú
následne zafúknuté optické mini kábely.
Mesto Veľké Kapušany, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 a § 119 ods. 1 zákona č.
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku / stavebný zákon / v platnom znení
v spojení s § 2 písm. e) zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov
štátnej správy na obce, v súlade s § 36 stavebného zákona oznamuje začatie územného konania
dotknutým orgánom štátnej správy a účastníkom konania a súčasne nariaďuje o predloženom
návrhu ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním na deň
06.08.2019 (utorok) o 10 00 hod.
so stretnutím všetkých prizvaných v stanovenom čase
v malej zasadačke na mestskom úrade, L.N. Tolstého č. 1, Veľké Kapušany.
Účastníci konania môžu svoje námietky uplatniť písomne do zápisnice na konaní, alebo
písomným podaním na tunajšom stavebnom úrade do stanoveného termínu. V rovnakej lehote
oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány štátnej správy a dotknuté organizácie.
V súlade s § 36 ods. 3 stavebného zákona, ak dotknutý orgán štátnej správy, ktorý bol
vyrozumený o začatí územného konania neoznámi v určenej dobe svoje stanovisko

k navrhovanému využívaniu územia, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných
záujmov súhlasí.
Na námietky a pripomienky, ktoré nebudú v určenom termíne uplatnené sa nebude
prihliadať.
Ak sa nechá niektorý z účastníkov zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú plnú moc
s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať.
Začatie územného konania je v zmysle § 36 ods. 4 stavebného zákona oznámené verejnou
vyhláškou, preto musí byť podľa § 26 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení
neskorších predpisov zverejnené v mieste obvyklým spôsobom po dobu 15 dní na Mestskom
úrade vo Veľkých Kapušanoch. Posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia.
Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na stavebnom úrade - Mestský úrad Veľké
Kapušany, sídl. LNT č.1, II. poschodie č. dv. 23 v pondelok, utorok, stredu a piatok v bežnom
týždni.
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