Vyvesené dňa

2 8 -01- Z021

Mesto Prešov
Stavebný úrad
So sídlom na MsÚ v Prešove, Hlavná 73
Číslo: SÚ/1572/2021-Su

Oznámenie

08001 Prešov
V Prešove dňa: 28.01.2021

začatí konania O predÍžení platnosti územného rozhodnutia
na inžinierskú líniovú stavbu
"PPPO v SR, Podprojekt 3 Prešov - Aktivita 2 - Preložka
telekomunikačného kábla".
O

(VEREJNÁ VYHLÁŠKA)

Navrhovatel' - Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. podal dňa 25.01.2021 na
stavebný úrad žiadost' o predlženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby "PPPO v SR,
Podprojekt 3 Prešov - Aktivita 2 - Preložka telekomunikačného kábla".
"PPPO v SR, Podprojekt 3 Prešov - Aktivita 2 - Preložka telekomunikačného kábla" sa
bude realizovat' na pozemkoch podl'a evidencie nehnutel'nosti parc. č.: KN-C 9817/121, KN
C 6581/27, KN-C 9817/122, KN-C 6578/10, KN-C 6575/9, KN-C 6575/10, KN-C 6507/15,
KN-C 6507/11, KN-C 6504/2, KN-C 6506/13, KN-C 6506/15, KN-C 6570/5 , KN-C 6578/9,
KN-C 6575/7, KN-C 6575/8, KN-C 657512, KN-C 6507/10, KN-C 6506/14, KN-C 948712,
KN-E 3507/2, KN-E 3507/3, KN-C 6504/1, KN-C 650712, KN-C 6575/4.
Ciel'om stavby je preloženie existujúceho 48 vláknového optického kábla Košice Pod
hradová - Prešov, metalického kábla TCEKE 5 XN 0,6 a dvoch dial'kových káblov
DKP4XV1,2 160MO,9, DKP4XV1,3.
Optický kábel:
Pri budovaní oporného múru a úpravy brehov Torysy dojde ku križovaniu s existujúcou
trasou optického kábla OK:0407:00K Košice Podhradová - Prešov. Pri realizácii stavby
PPPO v SR Pod projekt 3 Prešov - Aktivita 2 by došlo k jeho poškodeniu.
Navrhovaná trasa výkopu pre preloženie dvoch úsekov existujúcich HDPE rúr v trase OK
vychádza od nových piatich rúrových spojok lTS13a, 2TS12a, 3TS13a, 4TSlla, 5TSI0 a a
novej optickej spojky OS1 Oa uloženej v novej šachte Romold. Trasa výkopu bude vedená
pozdlž nového oporného múru cca 0,3m v dlžke cca 305m po nové rúrové spojky 1 TS15a,
2TS14a, 3TS15a, 4TS13a, 5TS12a. 00 takto pripravenej ryhy sa uloží 5ks nových HOPE
rúr. V druhom úseku dlhom cca 165m trasa výkopu začína od nových rúrových spojok
1 TS16b, 2TS15b, 3 TS17a, 4TS14b, 5TS13b, a končí pri nových rúrových spojkách 1 TS 16c,
2TS15c, 3TS17b, 4TS14c, 5TS13c a novej optickej spojke OS10b. Po prepojení oboch
úsekoch s neprekladanými HOPE rúrami sa do HOPE 40_2 rúry zafúkne nový optický
48 vláknový kábel. V oboch spojkách sa prezvára s existujúcim káblom 1: 1. Následne s v
úseku medzi spojkami OS10a a OS10b z HOPE 40_1 rúry vyfúkne existujúci kábel.
Metalický dial'kový kábel:
Navrhovaná trasa preložky dvoch metalických dial'kových káblov OKP4XV1,2 160MO,9 a
DKP4XV1,3 začína od novej deliacej spojky S0305a typu NITTO JCSA 300 a pokračuje k
spojke S0305b v dlžke cca 150m. Do výkopu sa uloží nový metalický kábel SwFLE
50XNO,8 do ktorého sa naspojkujú oba káble.

.

Metalický kábel miestnej siete:
Navrhovaná trasa preložky miestneho metalického kábla FLE 5XNO,6 začína od novej
rovnej spojky 49S1a NITTO leSA 140 až po novú spojku 49S1b v dlžke cca 45m. 00
výkopu sa uloží nový kábel rovnakého profilu. Následne sa zdemontuje čast' nevyužívanej
vzdušnej siete podl'a priložených výkresov.
Mesto Prešov ako príslušný stavebný úrad v zmysle § 117 zákona
50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení jeho zmien
a doplnkov, oznamuje v súlade s ustanovením § 36 ods. 4 stavebného zákona oznamuje
začatie územného konania o predlženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby dotknutým
orgánom a všetkým známym účastníkom konania v predmetnej veci verejnou vyhláškou.
Pretože stavebnému úradu sú dobre známe pomery na stavenisku a žiadost' poskytuje
dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, upúšt'a v zmysle § 36 ods. 2
stavebného zákona od miestneho šetrenia a ústneho pojednávania.
Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnut' v pracovných dňoch, (po predchádzajúcej
telefonickej dohode s príslušným referentom stavebného úradu) na Mestskom úrade
v Prešove, stavebnom úrade, ul. Jarková 26 (č. dv. 306).
č.

Účastníci konania mažu svoje námietky k navrhovanej stavbe uplatnit' najneskoršie do 7
pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia o začatí konania o predlžení platnosti
územného rozhodnutia, inak sa na neskoršie podané námietky v zmysle § 36 ods. 3
stavebného zákona neprihliadne.
Podl'a § 36 ods. 3 stavebného zákona sú dotknuté orgány povinné oznámit' svoje stanovisko
v rovnakej lehote, v ktorej mažu uplatnit' svoje námietky účastníci konania. Ak dotknutý
orgán v určenej alebo predlženej lehote neoznámi svoje stanovisko k povol'ovanej stavbe, má
sa za to, že so stavbou z hl'adiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

o predÍžení platnosti územného
rozhodnutia na inžinierskú líniovú stavbu "PPPO v SR, Podprojekt 3 Prešov - Aktivita
2 - Preložka telekomunikačného kábla", musí byt' vyvesená v súlade s ustanovením § 42
Táto vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie konania

ods. 2) stavebného zákona po dobu 15 dní na úradnej tabuli Mesta Prešov.

Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia oznámenia o začatí územného
konania.
Do lehoty sa nezapočítava v súlade s § 27 ods. 2) zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní v znení jeho noviel deň, ked' došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok
lehoty.
Ak koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty
najbližší budúci pracovný deň.
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Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie územného konania a bola zvesená z úradnej tabule Mesta Prešov

Na vedomie:
SYP, š.p.

Radničně námestie 8

96955

B. Bystrica

MsÚ Prešov - Odbor hlavného architekta mesta

Hlavná 73

08001

Prešov

MsÚ Prešov - Odbor D a ŽP, odd. dopravy a ŽP - CSO

Hlavná 73

08001

Prešov

MsÚ Prešov - Odbor D a ŽP, odd. dopravy a ŽP - POOŽP

Hlavná 73

08001

Prešov

MsÚ Prešov - Organizačný odbor, odd KS - SMZ

Hlavná 73

08001

Prešov

MsÚ Prešov - Odbor SMM, odd. mestského majetku

Hlavná 73

08001

Prešov

Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o ŽP (OH)

Námestie mieru 2

08001

Prešov

Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o ŽP (OP a TK)

Námestie mieru 2

08001

Prešov

Okresný

Námcstie

080 Dl

Prešov

úrad Prcšov, odbor starostlivosti

o ŽP (ŠVS)

micru 2

VSD, a.s

Mlynská31

04291

Košice

VVS, a.s. Košice, závod Prešov

Kúpel'na 3

08001

Prešov

SPP- distribúcia a.s.

Mlynské nivy 44/b

82511

Bratislava

08001

Prešov

OR HaZZ v Prešove

Požiarnícka

1

R.Ú.V.Z. Prešov

Hollého 5

08001

Prešov

Krajský pamiatkový úrad Prešov

Hlavná 115

08001

Prešov

Slovak Telekom, a.s.

Bajkalská 28

81762

Bratislava

Orange Slovensko, a.s.

Metodova 8

82109

Bratislava

Slovanet, a.s.

Záhradnícka 151

82108

Bratislava

Condornet, s.r.o.

Kováčska 1

08001

Prešov

UPC Broadband s.r.o.

Alvinczyho 14

04001

Košice

Sanet

Vazovova 5

81269

Bratislava

Presnet s.r.o.

Strojnícka 2076/1

08006

Prešov

Sitel s.r.o.

Zemplínska6

04001

Košice

Stavebný úrad (pre spis)

