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Verejná vyhláška

O z n á m e n i e

o začatí územného konania a nariadenie miestneho zisťovania 
     

Navrhovateľ: TELEKOMUNIK s.r.o., Klimkovičová 12, Košice, IČO 36 171 786 na základe
plnej moci navrhovateľa Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava,  IČO  35 763 469,
podala dňa 08.03.2021, na tunajšom úrade návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby:
„INS_FTTH_TV_MINY_01_Kazimír  “  na  pozemkoch  v obci  Kazimír  v katastrálnom
území Veľký Kazimír a Malý Kazimír.    
Popis trasy:

Optická sieť  je pripojená na transportnú sieť.  Z nej je vedená do pasívnych  distribučných
bodov (PODB) a odtiaľ vetvená po celej obci tak, aby v prípade záujmu mohli byť na optickú
sieť pripojené rodinné domy a ďalšie požadované objekty.
Pripojenie rodinných domov (RD) z výkopu bude riešené umiestnením stĺpikových optických
účastníckych krabíc (OUK) na rozhraní dvoch pozemkov a bude slúžiť pre pripojenie 4 RD
do  optickej  siete,  prípadne  napojením  pomocou  vzdušného  vedenia  z telekomunikačných
stĺpov.  Pri  stavbe  budú  využité  existujúce  chráničky  Slovak  Telekomu,  ako  aj  stĺpy
vzdušného vedenia.  V rámci stavby budú inštalované aj nové stĺpy na elimináciu previsov
a zabezpečenie potrebných prepojení.
Trasa výkopov je v prevažnej miere navrhnutí v nespevnených plochách vo voľnom teréne vo
výkope širokom 0,25 cm a hlbokom 0,6 m. Všetky spevnené povrchy budú podvŕtané.  Po
ukončení  výstavby bude terén uvedený do pôvodného stavu.  Asfaltové a betónové vjazdy
k rodinným domom sa prevedú podvŕtaním a uložením telekomunikačného optického kábla
do  PE  chráničiek  110/95  mm  v hĺbke  0,6  m.  Ostatné  vjazdy  (zeleň,  štrk)  sa  prekopú.
Spevnené  plochy,  chodníky  a cesty  navrhujeme  križovať  pretláčaním  a uložením  do  PE
chráničiek.  Vodný  tok  Izra  spolu  s mostným  telesom  na  ul.  Byštianska  bude  preklenutý
riadeným podvrtom 

Obec  Kazimír,  ako  vecne  a miestne  príslušný  stavebný  úrad  podľa  §  117  zákona  číslo
50/1976  Zb.  o územnom  plánovaní  a stavebnom  poriadku  (stavebný  zákon)  v znení
neskorších  predpisov,   v súlade  s ustanovením § 36  ods.  1,  stavebného  zákona  oznamuje
začatie  územného  konania  známym  účastníkom  konania  a dotknutým  orgánom  verejnej
správy a nariaďuje v zmysle § 36 ods. 1, stavebného zákona miestne šetrenie na deň

13.04.2021 (utorok) o  10.00 hod.
so stretnutím pozvaných v zasadacej miestnosti Obce Kazimír.



Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť do 7 pracovných dní odo dňa
doručenia  oznámenia,  inak  k  nim  nebude  prihliadnuté.  V rovnakej  lehote  oznámia  svoje
stanovisko aj dotknuté orgány verejnej správy.

Ak dotknutý orgán verejnej správy v určenej lehote neoznámi svoje stanovisko k povoľovanej
stavbe  má  sa  v zmysle  §  36  ods.  3  stavebného  zákona za  to,  že  s navrhovanou  stavbou
z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí. 

Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá zastupovať, musí jeho zástupca predložiť písomné
plnomocenstvo s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorí sa dal zastupovať.           

Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na spoločnom stavebnom  úrade Obce Kazimír.
(Adresa: Nám. Sv. Cyrila a Metoda 43/27, 078 01 Sečovce, TEL. 056-6783005).

                                                                                       Ing. Tomáš   T o m a

                                                                                              starosta obce

Toto oznámenie ma povahu verejnej vyhlášky podľa § 36 ods. 4 zákona číslo 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a internetovej stránke obce.

Vyvesené dňa:  24.03.2021                                                Zvesené dňa: 09.04.2021

Pečiatka a podpis starostu obce: ...................................................................................................

Doručí sa:
1. TELEKOMUNIK s.r.o., Klimkovičová 12, Košice 
2. Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
3. Obec Kazimír – starosta obce
4. Ostatný účastníci konania – doručené verejnou vyhláškou


