
MESTO VRANOV n.T.
Císlo: 1640/2017 Vranov n.T. 24.01.2018

Vec: UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. Ševcenkova 36 Bratislava
Infotel spol. sr.o. Novolíšenská 18 Brno. -

návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby -
UPC -KOMÁRANY + Nižný Krucov -
dorucenie rozhodnutia o umiestnení stavby verejnou vyhláškou.

Mesto Vr!illovn.T. ako stavebný úrad príslušný podla § 33 a 117 v spojení s § 119 odst.1
zák.c. 50/76 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení nesk predpisov (dalej len
stavebný úrad a stavebný zákon) vydalo dna 24.01.2018 rozhodnutie o umiestnení stavby -
UPC -KOMÁRANY + Nižný Krucov , líniová stavba, ktorá sa bude realizovat na
pozemkoch na pozemkoch v kú. mesta Vranov n.T., v kú. obce Nižný Krucov a v kú. obce
Komárany.

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podla § 42 odst. 2 stavebného zákona.
Dorucenie rozhodnutia o umiestnení stavby sa vykonáva verejnou vyhláškou z dôvodu, že ide
o stavbu s velkým poctom úcastníkov konania, preto je obtiažne dorucit im rozhodnutie o
umiestnení stavby do vlastných rúk. Táto verejná vyhláška sa vyvesí na úradnej tabuli mesta
Vranov n.T., obce Nižný Krucov a obce Komárany, kde bude vyvesená po dobu 15 dní.

15.den je dnom dorucenia.

Proti uvedenému rozhodnutiu o umiestnení stavby je možné podat odvolanie do 15 dní
odo dna jeho dorucenia na stavebný úrad -Mesto Vranov n.T. Ul. C.Daxnera 87 09301
Vranov n. T.

Súcastou verejnej vyhlášky je rozhodnutie o umiestnení stavby c. 1640/2017 zo dna
24.01.2018.

.

Ing. Ján Ragantr-Mesto \ ',"'fl'''' ''''', TOplOlprimátor '

Slavd}n'~' :lrad

093 16 Vr:\t1". I;d Toplou

\

Vyvesené dna: Zvesené dna: ........................................................

Peciatka a podpis (potvrdenie o vyvesení):



MESTO VRANOV n.T.
Císlo: 1640/2017 Vranov n.T. 24.01.2018

Vec: Rozhodnutieo umiestnení stavby

Stavebník: UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. Ševcenkova 36 Bratislava -
Stavba: "UPC -KOMÁRANY+ NižnýKrucov "

ROZHODNUTIE
o umiestnení stavby

Navrhovatel': UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. Ševcenkova 36 Bratislava v
zastúpení Infotel spol. sr.o. NovolíšeDská 18 Brno podal dna 19.06.2017 návrh na vydanie
rozhodnutia o umiestnení stavby "UPC -KOMÁRANY + Nižný Krucov" - líniová
stavba, ktorá sa bude realizovat na pozemkoch v k.ú. mesta Vranov n.T., v k.ú. obce Nižný
Krucova v k.ú.obceKomárany. .

Mesto Vranov n.T. ako správny orgán a stavebný úrad príslušný podl'a § 33 a 117 v
spojení s § 119 odst.1 zák.c. 50/76 Zb. o územnom plánovaní s stavebnom poriadku v znení
neskorších predpisov (dalej len stavebný úrad a stavebný Zákon) posúdil návrh na vydanie
rozhodnutia o umiestnení stavby podl'a § 37 a 38 stavebného zákona na základe tohoto
posúdenia vydáva podl'a § 39 stavebného zákona

rozhodnutie o umiestnení stavby

" UPC -KOMÁRANY+ NižnýKrucov "

líniová stavba, líniová stavba, ktorá sa bude realizovat na pozemkoch líniová stavba, ktorá
sa bude realizovat na pozemkoch v k.ú. mesta Vranov n.T., v k.ú. obce Nižný Krucov a v k.ú.
obce Komárany.
Predmetom územného rozhodnutia je stavba UPC -KOMÁRANY + Nižný Krucov, ktorá
rieši rozšírenie verejnej telekomunikacnej siete.
Výstavba sa bude realizovat v casti zastavaného územia mesta Vranov nad Topl'ou, obce
Nižný Krucov a obce Komárany prevažne v okolí cesty III. triedy 3617.
Trasa zacína v blízkosti adresy Mierova 1774/70, 093 01 Vranov nad Topl'ou na pozemku
parc.c. reg. C 689 v k.u. Vranov nad Topl'ou, odkial' sa z existujúcej trasy rozširuje zapadne k
obci Nižný Krucov križovaním vodného toku Cicava, prekopom pol'nej cesty a d'alej pozdÍž
cesty III. triedy 3617 k obci Komárany, aby bola možnost napojit všetky trasy spol. UPC. Pri
križovaní vodného toku Cicava na mostnom objekte bude osadená chránicka s káblom tak,
aby nezasahovala do prietocného profilu, t.z. 0,2 m nad spodnou konštrukciou premostenia
prípadne, bude križovanie vykonané pretlácaním pod korytom vodného toku.
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Na okraji obce Nižný Krucov sa trasa podvrtávkou komunikácie presunie na severnú stranu
cesty. Pomocou antenného alebo iného systému budú následne prepojené komunikacné trasy.
Na opacnom konci bude opät za :{>omociantenného alebo iného systému, zvedená spät do
podzemnejtrasy,kdepovediepozdlžkrajakomunikáciek obciKomárany. .

Obdobným spôsobom bude pripravená i trasa v obci Komárany. Pre možne napojenie škôlky
a areálu ihriska, povedie zemná trasa tiež pri južnom okraji komunikácie. Centrom všetkých
tras bude vždy obecný úrad alebo skrina s centrálnym rozvodom tras pre jednotlive rozvody.
Hlavná ulicná trasa sa rozvetvuje do bocných ulíc tak, aby pokrývala existujúcou alebo
novou trasou celú obec. Navrhovaná trasa zahrna i plánovanú výstavbu rodinných domov.

Pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby sa stanovujú tieto podmienky:

1. Stavba bude umiestnená v trasách vyznacených na situácii osadenia stavby, ktorá overená
v územnom konaní dna 24.01.2018 tvoria prílohu tohoto rozhodnutia pre stavebm'ka
a stavebnýúrad.

2. Stavba bude zrealizovaná podla projektovej dokumentácie, ktorú vypracoval Ing.
Stanislav Sersen, autorizovaný stavebný inžinier, reg.c. 0711*Z*2-3.

3. V zmysle § 75 odst. 1 stavebného zákona je stavebník povinný zabezpecit vytýcenie
stavby fyzickou alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávat geodetické
a kartografické práce.

4. Stavebm'k povinný v zmysle § 40 pamiatkového zákona a § 127 zák.c. 50/76 v znení
nesk. predpisov oznámit každý archeologický nález Krajskému pamiatkovému úradu
Prešov a urobit nevyhnutné opatrenia, aby sa nález nepoškodil alebo neznicil. Zaciatok
prác stavebm'kohlási v predstihu 2 týždnov KPÚ Prešov.

5. Križovanie telekomunikacnej siete s pozemnými komunikáciami, vrátane chodníkov je
potrebné vykonat rylucne technológiou pretlácania. Prípadné narušenia povrchu
pozemných komunikácii a chodníkov je potrebné uviest do pôvodného stavu priebežne
nie až po ukoncení celej stavby. Vzhl'adom na to, že práce si vyžiadajú obmedzenia v
doprave, nevynímajúc chodcov je potrebné OR PZ ODI predložit k odsúhlaseniu projekt
docasného (prenosného) dopravného znacenia

6. Kedže pri realizácii stavby dôjde k súbehu s cestou 111/3617stavebník je povinný pri
realizácii splnit nasledujúce podmienky správcu komunikácie:
.tavbou nesmie dôjst k narušeniu spevnenej casti vozovky a odvodnovacích pomerov

cesty 111/3617

IIV mieste uloženia kábla v odvodnovacej priekope je potrebné ho uložit v hÍbke min.
80 cm pod dnom priekopy

lItmžovanie kábla s cestou 111/3617je nutné realizovat kolmo na os vozovky v min.
hÍbke 1,2 m pod niveletou vozovky pretlácaním , uložením v chránicke tak, aby jej
dÍžka prekryla hlavný dopravný priestor

IIV mieste križovania vodného toku Cicavka viest zemný kábel mimo mostného objektu
pretlácaním pod korytom vodného toku vo vzdialenosti min. 2 m od opory mosta
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povinný v zmysle § 9 odst. 5 zák.c. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciach
(cestný zákon) v znení nesk. predpisov závadu v zjazdnosti bez prietahov odstránit a
komunikáciu uviest do pôvodného stavu

_red zacatím a ukoncením prác, v ich priebehu a po ich ukoncení je potrebné prizvat
zástupcu SÚC PSK oblast Vranov n.t. na preberacie konanie za úcelom zhodnotenia
stavu cestného telesa pred a po realizácii prác a umožnit spracovanie
fotodokumentácie

aa preberacom konaní stavebník odovzdá správcovi cesty dokumentáciu
porealizacného zamerania stavby uloženej v cestnom telese cesty III/3617 s urcením

'-pôdorysnej a výškovejpolohyv cestnomtelese -
.stavebník rucí a zodpovedá za škody vzniknuté SÚC PSK v dôsledku chybného

'-prevedenia prác po dobu 60 mesiacov od preberacieho konania
IIPri práci na pozemnej komunikácii je nutné používat prenosné dopravné znacenie

schválené a odsúhlasené ODI PZ SR Vranov n.T. prípade poškodenia cestného majetku je v zmysle zákona o elektronických
komunikáciach stavebník povinný túto skutocnost oznámit správcovi komunikácie
spísat záznam o spôsobení škody na cestnom majetku

Majetkový správca komunikácie SaÚC PSK si v zmysle zákona o elektronických
komunikáciach uplatnuje jednorazovú náhradu v minimálnej hodnote stanovenej
znaleckým posudkom. Stavebník je preto povinný so správcom komunikácie uzatvorit
dohodu o poskytnutí jednorázovej náhrady a tiež zabezpecit znalecký posudok na základe
porealizacného zamerania trasy kábla, ktorý bude vedený po pozemkoch v správe PSK.

7. Výstavba rozšírenia verejnej telekomunikacnej siete si vyžiada povolenie príslušného
správneho cestného orgánu na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie III/3617. Žiadost
je potrebné podat min. 30 dní pred samotnou realizáciou a k žiadosti je potrebné doložit
súhlas ODI OR PZ Vranov n.T. a tiež súhlas majetkového správcu pozemnej
komunikácie.

8. Stavebník je povinný v lehote min. 30 dní pred realizáciou prác požiadat Mesto Vranov
n.T. - odd. VDaÚR Vranov n.T. o zvláštne užívanie verejného priestranstva - zelene.

9. Pri realizácii stavby dôjde ku križovaniu vodného toku Cicava. Stavebník je preto povinný

r~ektovat v plnej miere stanovisko správcu toku a splnit tieto podmienky:
-l<rižovanie je nutné realizovat v súlade s STN 73 6822. Optický kábel je nutné

uložit do chránicky do hÍbky min. 1,5 m pod dnom toku bez uvažovania prípadných
nánosov a chránicku ukoncit min 6,0 m od brehovej ciary po oboch stranách toku.

lIzacatie a ukoncenie prác v blízkosti toku a zariadení v správe SVP š.p. PBaH
oznámit na Správu PBaH stredisko Vranov n.T.

_o ukoncení prác predložit porealizacné zameranie križovania vodných tokov
optickým káblom s uvedením rkm miesta križovania a v prípade križovania
mikrotunelovaním v priecnom reze križovania uviest zamerané nadmosrké výšky
brehov toku, dna a hornej hrany chránicky.

lImiesto križovania toku v teréne je potrebné oznacit výstražnými tabul'ami po oboch
stranách toku
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.stavebník je povinný dodržat § 47 a 49 zák.c. 364/2004 Z.z. o vodách v znení
nesk.predpisov. z hl'adiska protipovodnovej ochrany je nutné dodržat ust. § 37 zák.c. 7/2010 Z.z. o
ochrane pred povodnami v znení nesk.predpisov

.ril'ahlé pozemky narušené výstavbou uviest po skoncení prác do pôvodného stavu

V prípade záberu pozemkov vo vlastníctve SR v správe SVP š.p. je stavebník povinný
doriešit majetkoprávne vztahy s odborom správy majetku na OZ Košice.

10. Pri výstavbe je nutné urobit opatrenia na zabránenie, ci miernenie prípadného úniku
nebezpecných látok do podzemných a povrchových vôd podl'a § 39 zákona o vodách.

11. StavebníKje povinný pocas realizácie a prevádzky stavby nakladat s odpadom v zmysle
platnej legislatívy v odpadovom hospodárstve. Využitel'né odpady budú zhodnotené v
povolených zariadeniach na zhodnotenie odpadov cinnostou Rl - R12. Nevyužitel'né
odpady budú zneškodnené v povolených zariadeniach cinnostou Dl až D12. Odpady
vzniknuté pri realizácii stavby je poviný triedit podl'a druhov a zaradit podl'a katalógu
odpadov. Bude viest evidenciu o produkovaných odpadoch v zmysle vyhl. Mžp SR c.
366/2015 Z.z. o evidencnej povinnosti a ohlasovacej cinnosti O odovzdaní odpadu
nesledujúcemu držitel'ovi odpadu musí mat pôvodca odpadu doklad. S komunálnymi
odpadmi, ktoré vzniknú pri realizácii predmetnej stavby sa musí nakladat v zmysle VZN
mesta Vranov n:T., obce Nižný Krucov a obce Komárany. Po realizácii stavby v termíne
do 60 dní predloží OÚ - odbor starostlivosti o ŽP vo Vranove n.T. je stavebník povinný
doložit doklady o zhodnotení alebo zneškodnení odpadov ( faktúry, protokoly, vážne
lístky, evidencné listy odpadov, príp. ohlásenie o vzniku'odpadu a nakladaním s ním resp.
iné doklady, ktoré budú deklarovat ako sa nakladalo s odpadmi vznikajúcimi pocas
realizácie stavby.

12. V záujmovom území stavby sa nachádza nadzemné NN a VN vedenie. Pred realizáciou
stavby je stavebník povinný zvolat odovzdanie stavby za úcasti pracovníkov oddelenia
Prevádzky sietí VN a NN pracovisko Vranov n.T. z dôvodu zabezpecenia pracoviska a po
realizácii stavby zvolat technickú obhliadku. Pri výstavbe musia byt dodržané minimálne
vzdialenosti konštrukcií od vedenia do 1 kV podl'a platných noriem STN. Výkopovými
prácami a manipuláciou s mechanizmami v blízkosti nadzemného vedenia je nutné dbat,
aby nebola porušená stabilita podperných bodov a taktiež aby nebola porušená
uzemnovacia sústava elektrického vedenia. Pri prácach v blízkosti vedenia je nutné
dodržat bezpecné vzdialenosti podl'a platných STN. Vo vztahu k existujúcim el.
vedeniam a zariadeniam dodržat ust. zák.c. 251/2012 Z.z. o energetike, platné STN a
zásady bezpecnosti práce tak, aby pri realizácii nového elektrického zariadenia nedošlo o
ohrozeniu bezpecnosti osôb, vecí majetku a nedošlo k narušeniu bezpecnej a spol'ahlivej
prevádzky el. zariadení. Práce v blízkosti eLzariadenia musia byt vykonané pod
stavebným dozorom s príslušnou odbornou spôsobilostou a kvalifikáciou. Výkopové
práce v blízkosti el.zariadení realizovat rucne bez použitia mechanizmov. V prípade
stavieb na ochranu ktorých sa zavádzajú ochranné pásma podl'a osobitných predpisov je
nutné rešpektovat rozsah ochranného pásma novovzniknutej stavby voci existujúcim
castiam distribucnej siete VSD.
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13. V záujmovom území stavby sa nachádza verejný vodovod a verejná kanalizácia, NN
prípojka k CS, vodovodné a kanalizacné prípojky, ktoré je stavebník povinný:
. v plnej miere rešpektovat všetky tieto zariadenia
. Pred zacatím zemných prác je stavebník povinný požiadat o ich vytýcenie VVS a

tieto v plnej miere rešpektovat.
. Pri výkopoch uskutocnovaných v blízkosti IS, pri ich križovaní resp. pri ich súbehu

je nutné postupovat s najväcšou opatrnostou, vykonávat ich rucne
. v ochrannom pásme vodovodu a kanalizácie nesmú byt výkopové práce realizované

mechanizmami a ani manipulovat s mechanizmami a v plnej miere rešpektovat
ochranné pásmo v súlade so zák.c. 442/2002 Z.z.

. káble v mieste križovania s verejnou kanalizáciou resp. verejným vodovodom je
potrebné uložit do chránicky vo vzdialenosti min. 1,5 m presahujúcej okraj z jednej
aj ctr..uhejstrany.

. v ochrannom pásme je zakázané vykonávat zemné práce, stavby, umiestnovat
konštrukcie alebo iné podobné zariadenia, vysádzat stromy, kry, vykonávat terénne
úpravy.

. výkopové práce v blízkosti vodovodu a kanalizácie t.j. pri ich križovaní príp. súbehu
je nutné vykonávat rucne a postupovat v súlade s srn 73 6005 - priestorové úpravy
vedení technického vybavenia

. obnažené vodovodné príp. kanalizacné potrubie je možné zasypat iba so súhlasom
VVS.

. po ukoncení prác je potrebné doložit porealizacné zameranie stavby v digitálnej a
analógovej forme.

14. V záujmovom území stavby sa nachádzajú aj podzemné plynárenské zariadenia.
Stavebník je preto povinný v plnej miere rešpektovat vyjadrenie SPP c.j.
TDINS/0206/20 17/Kr zo dna 11.4.2017 t.j. pred realizáciou zemných prác je stavebník
povinný dodržat tieto podmienky:
. požiadat o presné vytýcenie existujúcich plynárenských zariadení (PZ) na základe

písomnej objednávky
. oznámit zacatie stavebných prác v ochrannom pásme PZ najneskôr 7 dní pred

samotnou realizáciou .

. zabezpecit prístupnost PZ pocas realizácie cinností z dôvodu potreby
prevádzkovania PZ, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných
prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy PZ)

. umožnit zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie cinnosti
v ochrannom pásme PZ

. realizovat výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1,5 m na každú stranu od
existujúcichPZ v súlade s srn 73 30 50 až po predchádzajúcomvytýcení PZ
výhradnerucnebezpoužitiastrojovýchzariadením

. ak bolo pri výkopových prácach odkryté PZ je stavebník povinný kontaktovat pred
zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého PZ.
Podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie, výsledok kontroly bude
zaznamenaný do stavebného denníka

. prístup k akýmkolvek technologickým zariadeniam nie je povolený .a manipulácia s
nimi je prísne zakázaná pokial sa na tieto práce nevztahuje vydané povolenie
prevádzkovatela
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. odkryté plynovody, káble, ostatné IS musia byt pocas odkrytia zabezpecené proti
poškodeniu

. stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovat také terénne úpravy, ktoré by
zmenili jeho doterajšie krytie a hÍbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu je
potrebné všetky zariadenia a poklopy PZ osadit do novej úrovne terénu

. každé poškodenie zariadenia SPP-D vrátane poškodenia izolácie potrubia je nutné
okamžite nahlásit SPP-D tel.c. 0850 11727

. pri všetkých prípadoch poškodenia PZ je možné podat podnet na SOI, ktorá je
oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a bezpecnostnom pásme PZ uložit
pokutu

. pri realizácii stavby dodržat všetka platné právne a technické normy (najmä zákon o
energetike, STN 38 6410, TPP 702 10, TP 702 01, TP 70202)

. rešpektovat a zohladnit existenciu PZ a ich ochranných pásiem atiež
bezpecnostných pásiem

. pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi PZ dodržat mm.
odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 Ol

. v ochrannom pásme PZ v zmysle § 79 a 80 zákona o energetike nie je možné
umiestnovat nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé trávne porasty a pod.

15. V záujmovom území stavby sa nachádzajú aj podzemné vedenia v správe a.s. Slovak
Telecom. Stavebník je preto povinný postupovat v zmysle vyjadrenia C.6611717228 zo
dna 26.06.2017. Kedže pri realizácii stavby môže dôjst k styku s podzemným vedením v
správe Slovak Telekomu, preto je stavebník povinný dodržat všeobecné podmienky
ochrany SEK t.j. je povinný zabezpecit ochranu alebo preloženie sietí v zmysle
konkrétnych podmienok urcených zamestnancom Slovak Telekomu a.s. V prípade potreby
premiestnenia telekomunikacného vedenia je nutné vypracovat PD a túto odsúhlasit so
Slovak Telekomom. Stavebník je dalej povinný pri akýchkolvek prácach, ktorými môžu
byt ohrozené alebo poškodené zariadenia vykonat všetky objektívne úcinné opatrenia
tým, že zabezpecí:
. pred zacatím zemných prác vytýcenie a vyznacenie polohy zariadení priamo na teréne
. preukázatelne oboznámi zamestnancov, ktorí budú vykonávat zemné práce s

vytýcenou a vyznacenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na
ochranustanovené .

. upozorní zamestnancov na možnú polohovú odchýlku :t 30 cm skutocnéhouloženia
vedenia alebo zariadenia od vyznacenej polohy na povrchu terénu

. upozorní zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení
pracovali s najväcšou opatmostou a bezpodmienecne nepoužívali nevhodné náradie

. aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpecené proti akémukolvek ohrozeniu,
krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznacenej polohy
zariadenia

. zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním)

. overenie výškového uloženia zariadenia rucnými sondami ( z dôvodu, že spolocnosti
Slovak Telekom a DIOI SLOVAKIA nezodpovedajú za zmeny priestorového
uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia)

. bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia

. v prípade, že pocas výstavby je potrebné zvýšit alebo znížit krytie tel. káblov je toto
možné vykonat len so súhlasom povereného zamestnanca ST

. Stavebníkje povinný dodržat STN 736005 t.j. priestorovú normu v plnom rozsahu
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16. Stavebník je povinný zabezpecit zakreslenie a vytýcenie podzemných vedení a riešit
spôsob ich ochrany.

17. V rozpocte stavby je potrebné uvažovat aj s financnými prostriedkami na úhradu
prípadných škôd, ktoré by mohli vzniknút na cudzom majetku vplyvom realizácie stavby.

18. Projekt stavby musí byt vypracovaný v súlade s § 47 stavebného zákona a v rozsahu § 9
vyhl. c. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného
zákona a v súlade s vyhl. c. 532/2002 Z. z., o všeobecných technických požiadavkách
na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami
s obmedzenou schopnostou pohybu a orientácie.

19. Pred realizáciou stavby je stavebník povinný odsúhlasit so všetkými dotknutými
orgánmi, ktoré si toto právo vyhradili vo svojich stanoviskách pri posudzovaní
dokumentácie pre územné konanie príp. mali v rámci posúdenia dokumentácie
k územnému konaniu nejaké pripomienky.

20. Na objekty zariadenia staveniska je možné využívat pozemky cudzích vlastm'kov len s ich
súhlasom.

21. Toto rozhodnutie o umiestnení stavby platí tri roky odo dna, kedy nadobudlo
právoplatnost, nestratí však platnost, ak sa v tejto dobe podá žiadost o stavebné
povolenie. Rozhodnutie o umiestnení tavby nedáva oprávnenie na zahájenie akejkolvek
stavebnej cinnosti a nenahrádza povolenia dotknutých orgánov.

Rozhodnutie o umiestnení stavby je platné aj pre právných nástupcov jeho navrhovatela
a ostatných úcastníkov územného konania.

V rámci územného konania neboli úcastníkmi konania vznesené žiadne námietky
a pripomienky, preto sa v tomto rozhodnutí vylucuje cast rozhodnutie o námietkach
úcastníkov konania.

Odôvodnenie

Navrhovatel -UPC BROADBANDSLOVAKIAs.r.o. Ševcenkova36 Bratislava v
zastúpení Infotel spol. sr.o. NovolíšeDská 18 Brno podal dna 19.06.2017 návrh na vydanie
rozhodnutia o umiestnení stavby "UPC -KOMÁRANY + Nižný Krucov" - líniová
stavba, ktorá sa bude realizovat na pozemkoch v k.ú. mesta Vranov n.T., v k.ú. obce Nižný
Krucov a v k.ú. obce Komárany.

Stavebný úrad oznámil zacatie územného konania a nariadil ústne konanie, ktoré sa
uskutocnilo dna 20.12.2017. Pre úcastníkov konania bolo oznámenie o zacatí konania
dorucené verejnou vyhláškou, ktorá bola v meste Vranov n.T. v obci Nižný Krucov a v obci
Komárany vyvesená po dobu 15 dní.
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V rámci územného konania vzniesla "námietku" NET4ALL s.r.o. Sídlisko l.mája 97 Vranov
n.T., ktorá upozornila na skutocnost, že stavba nie je v súlade s vyhl.c. 532/2002 Z.z.,
nakolko nie je vedená v zemi.
V zmysle § 34 stavebného zákona:
(1) Úcastníkom územného konania je navrhovatel', obec, ak nie je stavebným úradom
príslušným na územné konanie a ten, komu toto postavenie vyplýva z osobitného predpisu.
(2) V územnom konaní o umiestnení stavby, o využívaní územia, o stavebnej uzávere a o
ochrannom pásme sú úcastníkmi konania aj právnické osoby a fyzické osoby, ktorých
vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám, ako aj k susedným pozemkom a
stavbám vrátane bytov môžu byt rozhodnutím priamo dotknuté.
V územnom konaní námietky môžu vznášat iba úcastníci konania, preto sa stavebný úrad
uvedenou námietkou v zmysle ustanovení stavebného zákona nezaoberal.
Na doplnenie je však potrebné uviest, že rozhodnutie o umiestnení stavby je v súlade s
citovanou vyhláškou, nakolko sa navrhované telekomunikacné zariadenia umiestnuje pod
povrch zeme.
Ustanovenie § 4 odst.5 vyhlášky znie: Potrubné, telekomunikacné a elektrické rozvody a
vedenia sa v zastavanej casti obce umiestnujú pod povrch zeme.

Predmetom územného rozhodnutia je na základe rozhodnutia navrhovatela iba stavba
UPC Komárany - Nižný Krucov. Predmetom územného rozhodnutia nie je výstavba
multifunkcných podpemých bodov. Stavebník na ústnom územnom konaní prehlásil, že
výstavba multifunkcných bodov nebude predmetom územného rozhodnutia a návrh v tejto
casti zobral spät. Stavebný úrad vzhl'adom na skutocnost, že táto cast stavby bola projekcne
riešená ako samostatná projektová dokumentácia a tiež bola samostatne prerokovaná s
dotknutými orgánmi štátnej správy vyhovel stavebníkovi a o výstavbe multifukcných
podpemých bodoch v rámci územného konania nerozhodoÝal.

V konaní stavebný úrad posúdil predložený návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení
stavby podl'a prís!. ustanovení stavebného zákona a súvisiacich predpisov a zistil, že
umiestnenie stavby zodpovedá požiadavkám starostlivosti o životné prostredie.
Súhlasy, stanoviská, rozhodnutia všetkých dotknutých orgánov tvoria prílohu k návrhu na
vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby a ich požiadavky a pripomienky sú zapracované do
podmienok rozhodnutia o umiestnení stavby.

V rámci konania bolo zistené, že stavba nie je v rozpore so záujmami spolocnosti,
neohrozuje nad prípustnú mieru práva a právom chránené záujmy úcastníkov konania
a svojím charakterom pri dodržaní podmienok tohoto rozhodnutia nebude mat nepriaznivý
vplyv na životné prostredie.

Po podrobnom preskúmaní predloženej žiadosti a na základe výsledkov správneho
konania stavebný úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej casti tohto rozhodnutia.
Poucenie:

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podat odvolanie v lehote do 15 dní odo dna jeho
dorucenia na mesto Vranov n.T. - MsÚ Ul. C. Daxnera 87 09301 Vranov n.T. Toto
rozhodnutie je preskúmatelné súdom až po vycerpaní riadnych opravných prostriedkov.
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Dorucí sa:
UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. Ševcenkova 36 Bratislava
Infotel spol. sr.o. Novolíšenská 18 Brno
Mesto Vranov n.T.
Obec Nižný Krucov
Obec Komárany
SVP š.p. PBaH Košice
SaÚC PSK Vranov n.T.

úcastníci konania vlastníci susedných nehnutelnosti - verejnou vyhláškou

Na vedomie:

OÚ Vranov n.T.- odbor katastrálny - právoplatné (dorucí stavebník)


