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S 979 R 2424/2021-0cl:1

V Rakovej, 25.10.2021

Oznámenie o začatif fizemného konania a upustenie od fistneho konania
-verejnfi vyhliška
Navrhovatel': Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
V zastímeni: Telekomunik s.r.o., P.O.Box D-27, 042 07 Kogice
V zastímeni: Vojtech Zajac, Za Trafou 606/4, 031 04 Liptovský Mikuláš
podal diía 29.09.2021 na Obec Raková, určený stavebný úrad, návrh na vydanie územného
rozhodnutia na stavbu
„ Stavba INS FTTH CA Raková"
Katastrálne územie:
Na pozemkoch:

Raková, Čadca
liniová stavba

Učelom liniovej stavby je uspôsobenie existujúcej verejnej elektronickej komunikačnej siete novým
technol6giám, ktoré umožnia pristup k vysokorýchlostnému intemetovému pripojeniu. Predmetom
výstavby bude výstavba novej podzemnej trasy multirúr z HDPE a zafukovanie a zafukovanie
optického kábla a vláknove zvazky, ktoré budil prepájané v rozvádzačoch PODB a ukončené v OUK.
Trasa - miestne cesty, cesty 1:1 a III. triedy, križovanie vodných tokov, zásah do ochranných pásiem
inlinierských sieti, do ochranného pásma ZSR.
Obec Raková, ako_určený stavebný úrad podra §119 a §117 ods.1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
planovani a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v zneni neskorgich'zmien a dopinkov ,v súlade s
§36 stavebného zákona, týmto oznamuje začatie územného konania ačastnikom konania a dotknutým
orgánom štátnej správy a podra §36 odst.2 a 4 stavebného zákona sa upfišt'a od miestneho ziseovania
a ústneho konania.
Učastníci konania môžu uplatniť svoje námietky najneskôr do 10 pracovOch dni od
doručenia tohto oznamenia, na neskorgie podan6 námietky v územnom konanf sa neprihliadne.
V zmysle §42 ods.5 stavebného zákona v odvolacom konanf sa neprihliada na námietky
a pripomienlcy týkajíice sa umiestrienia stavby, ktoré neboli uplatnené v prvostupAovom konani
v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť.
V rovnakej lehote sú povinné oznámif svoje stanovisko dotknuté orgány štátnej správy,
v ktorej môžu uplatniť svoje námietky účastnici konania. Ak niektorý z orgánov štátnej správy
potrebuje na riadne posúdenie návrhu dlhgi čas, stavebný úrad na jeho žiadosť lehotu primerane pred
jej uplynutim predlži. Ak dotknutý organ v určenej lehote alebo v precliženej lehote neoznámi svoje
stanovisko k navrhovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hradiska nim sledovaných záujmov
Do podkladov rozhodnutia, je možné nahliadnúť na určenom stavebnom úrade — Obec Raková,
stavebný úrad, v stránkove dni (tel.: 041/ 434 11 55, dvere čfslo 3).
Al( sa nechá niektorý z fičastnfkov konania zastupovať, predložf jeho zdstupca pfsomnú pinú moc.

Mgr. Anton Heglas
starosta obce

Toto oznamenie má povahu verejnej vyhldšky v zmysle § 36 ods.4 stavebn6ho zákona a mug byť
vyvesen6 po dobu 15 drif na úradnej tabuli obce Raková a mesta Čadca v mieste obvyklým a taktiež
zverejnené na webovej stránke obce Rakovd www.ralcovi a mesta Čadca. Posledný deň tejto lehoty je
Mom doručenia.
Vyvesenk:
Podpis, pečiatk

, AA . 20,1\

Zvesené:
Podpis, pečiatka:

Doruču'e sa:
1.Učastnici konania t. j. osoby, kto6 majú vlastnicke alebo iné práva k pozemkom a stavbfim na nich,
vrátane susediacich pozemkov a stavieb, ak ich vlastnicke alebo ind práva k týmto pozemkom a
stavbam, môže byť rozhodnutfm o umiestneni stavby priamo dotknuté, tým sa ozniunenie doruči
verejnou vyhlilkou
2. Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, v zast6peni: Telekomunik s.r.o., P.O.Box D27, 042 07 Košice, v zasttipenf: Vojtech Zajac, Za Traťou 606/4, 031 04 Liptovský Mikuláš
3. Ing. Štefan Šipoš Telekomunik s.r.o., P.O.Box D-0, 042 07 Košice,
4. Mesto Čadca, oddelenie výstavby, UP, stavebného poriadku a dopravy, Námestie Slobody 30, Čadca
-verejnou vyhláškou
Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o žP, Palárikova 91, 022 01 Čadca
Okresný Urad Čadca, odbor cestnej dopravy a PK, Palárikova 91, 022 01 Čadca
Okresný 6rad Čadca, odbor krizového riadenia, Palárikova 91, 022 01 Čadca
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
S-VP š.p. OZ PieŠťany,-Nábrežie Ivana Krasku 3/834,921 80 Piešťany;
Optel s.r.o., Rudohorski 6451/3, 974 11 Banská Bystrica 11
Správa ciest ŽSK, Martina Rázusa 104, 010 01 Žilitia
SPP — D a.s Mlynské Nivy 44/b, 82511 Bratislava
Sevak a.s. Žilina, Wóricka cesta 1960, 010 57 Žilina
SSE-Distribúcia a.s. žilina, Pri Rajčianke 2927/8, 010 01 Žilina
Slovák Telekom a.s., Bajkalská. 28, 817 62 Bratislava
žSR, oblastné riaditel'stvo, 1. maja 34, 010 01 Žilina
ŽSR, GR, Klemensova 8, 813 61 Bratislava
Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava
02 Slovakia s.r.o., Na Troskách 25, 974 01 Banská Bystrica
Ministerstvo obrany SR. Agentfira správy majetku, Detašované pracovisko Stred, Kutuzova 8, 832 47
Bratislava
Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory, oddelenie telekomunikaných služieb, 9.mája 1, 974 86
Banská Bystrica
TES Media. s.r.o., Kragujevská 3754/4, 010 01 Žilina
ORPZ dopravný inšpektorát v Čadci, Palárikova 1152 , 022 01 Čadca

