OBEC NEVIDZANY
Číslo: 63/2019-001-Gi

V Nevidzanoch 2.5.2019

Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho konania
podľa § 36 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
v znení neskorších predpisov.

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
Navrhovateľ: BitComp s.r.o., ul. Levická 579, 952 01 Vráble podal dňa 15.4.2019 na Obecnom
úrade v Nevidzanoch žiadosť o vydanie územného rozhodnutia na stavbu:
„ Realizácia optickej siete obce Nevidzany“,
- na parc. č: 239/3, 239/4, 241/1, 242/1, 242/3, 1171/1, 1176, 1291/1, 1893/58, 1928/24, 1928/27,
1955/31,
- katastr. úz.: Nevidzany
Popis stavby :
SO 01Realizácia optickej siete obce Nevidzany
Predmetom zákazky je vybudovanie pasívnej optickej siete medzi operát. a jednotlivými odinnými
domami a obytnými blokmi, ktoré nie sú pokryté širokopásmovýrni inforrnačno-kornunikačnýrni službami.
Takto vybudovaná sieť umožní prístup koncového zákazníka k telekomunikačným službám
prostredníctvom optických vlákien. Tieto optické vlákna budú pripájané do jednotlivých rodinných
domov, ktoré sú zahrnuté do prislúchajúceho katastra obce. Jednotlivé domy budú pripájané
mikrotrubičkarni, ktoré sa vyčlenia z hlavnej chráničky na trase budovaného optického kábla. V trase
sú navrhnuté HOPE chráničky o priemere 40mm, ktoré obsahujú mikrotrubičky do ktorých sa
následne zafúkne optický kábel.
Trasa HOPE chráničky pre optické káble pre stavbu Realizácia optickej siete, obce Nevidzany vedie
do obce Nevidzany smerom od obce Tajná, je vedená v zelenom páse vedľa cesty a je označená
číslom l. Trasa č.l križuje potok Širočina riadeným pretlakom. Trasy sa postupne rozvetvujú a sú
číslované, poslednou je trasa č. 8. Trasy a prepoje ktoré križujú cestu sú vedené pretlakom v hÍbke
1,5m pod niveletou vozovky. HOPE rúry sa budú klásť zemným drážkovačorn v zastavaných
oblastiach v zelenom páse do ryhy 15x60cm, v extraviláne v zelenom páse do ryhy l5x80cm. Trasa
HOPE rúr bude situovaná vzhľadom na existujúce inžinierske siete a terénne podmienky. V miestach
kde nebude možná pokládka HOPE rúr drážkovačorn (napr. blízkosť iných podzemných sieti) sa
HOPE rúry položia do ryhy 35x80cm. Zvlášť treba klásť dôraz na ochranu koreňovej sústavy
jestvujúcich stromov. K výrubu stromov nedôjde. Pred pokládkou HOPE rúr je nutné vytýčiť jestvujúce
inžinierske siete na základe písomného vyjadrenia jednotlivých správcov. Sú behy a križovania s
inými inžinierskymi sieťami po vytýčení budú riešené podľa príslušných noriem. Križovanie
spevnených plôch sa prevedie podľa možností podvŕtaním. V prípade nebezpečenstva
kolízii s podzemnými vedeniami pri podvŕtaní križovanie bude riešené prekopaním a uložením kábla
do chráničky v hÍbke 90 cm.
- na parc. č: 239/3, 239/4, 241/1, 242/1, 242/3, 1171/1, 1176, 1291/1, 1893/58, 1928/24, 1928/27,
1955/31,
- katastr. úz.: Nevidzany
Stavebný úrad: Obec Nevidzany podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov ( ďalej len "stav.zákon" ); v
súlade s ustanovením § 36 stavebného zákona
oznamuje
začatie územného konania účastníkom konania a súčasne nariaďuje k prejednaniu návrhu ústne
rokovanie a miestne šetrenie na deň :
24.5.2019 / piatok / o 11.00 hod. so stretnutím na Obecnom úrade Nevidzany
Účastníci konania môžu do podkladov rozhodnutia nahliadnuť na tunajšom úrade a svoje námietky a
pripomienky uplatniť najneskôr pri ústnom konaní, pretože na neskôr podané námietky sa
neprihliadne.
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Ak sa niektorý účastník konania nechá v konaní zastupovať, jeho zástupca musí predložiť písomné
plnomocenstvo s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.
Navrhovateľ na konanie zabezpečí chýbajúce vyjadrenia od správcov inžinierských sieti a dotknutých
orgánov štátnej správy a doplní zoznam parciel v trase optickej siete.
Dotknuté orgány štátnej správy oznámia svoje stanoviská v rovnakej lehote, v ktorej môžu uplatniť
svoje pripomienky a námietky účastníci územného konania.
Do podkladov možno nahliadnúť na Spoločnom obecnom úrade so sídlom na MsÚ Vráble.
Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a bude vyvesené po
dobu 15 dní spôsobom v mieste obvyklým (na úradnej tabuli obce Nevidzany /
Posledný deň tejto lehoty je dňom jeho doručenia.

Kristína B ó n o v á
Starostka obce

Doručí sa účastníkom konania :
1. BitComp s.r.o., ul. Levická 579, 952 01 Vráble
2. Mechpro, s.r.o., ul. Hliniková 362, 952 01 Vráble
Doručí sa:
3. Okresný úrad , odbor ŽP, ul. Štefaniková 69, 949 01 Nitra
4. Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenová 6,931 06 Bratislava,
5. ZVS , O.Z., Nábrežie za hydrocentr. 4, 949 01 Nitra
6. SPP – distr. , a.s., Mlynské Nivy 44/b, Bratislava
7 Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
8. Obec Nevidzany
9. Spoločný obecný úrad so sídlom vo Vrábľoch , Hlavná 1221, Vráble

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

Odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby
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