NÁMESTOVO
Mestský úrad, Cyrila a Metoda 329/6, 029 01 NÁMESTOVO
Spisové číslo

0462/2020

v Námestove 22.06.2020

Verejná vyhláška
Dotknutým orgánom štátnej správy a známym
účastníkom konania podľa rozdeľovníka
ostatným formou verejnej vyhlášky

VEC
Oznámenie o začatí územného konania
podľa § 36 ods. 1 a ods. 4 stavebného zákona, a pozvanie k ústnemu konaniu.

Navrhovateľ
Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35 69 7270, podal dňa 06.04.2020 na Mesto Námestovo,
návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení
stavby vo verejnom záujme:
FO Magurka 0126BB Namestovo 0127BB
na pozemku parcelné číslo podľa stavu katastra nehnuteľnosti registra „C“ KN–C – líniová,
inžinierska stavba komunikačnej siete pre elektronické komunikácie s dĺžkou káblovej trasy 7,9
km, v katastrálnom území Vavrečka, Ťapešovo, Oravská Jasenica, Námestovo. Uvedeným
dňom bolo začaté územné konanie.
Mesto Námestovo v zastúpení pánom primátorom Milanom Hubíkom, ako príslušný stavebný
úrad v zmysle § 2 písm. e) zákona číslo 416/2001 o presune niektorých kompetencií z orgánov
štátnej správy na obce a samosprávne kraje a § 117 zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku v platnom znení (ďalej len stavebný zákon), v súlade s
ustanovením § 36 ods. 1, 3 a 4 stavebného zákona oznamuje začatie územného konania
dotknutým orgánom štátnej správy a známym účastníkom konania, ostatným formou verejnej
vyhlášky a súčasne nariaďuje na prerokovanie návrhu ústne pojednávanie a šetrenie na mieste
na deň:

17. júla 2020 (piatok) o 0930 hodine
so stretnutím účastníkov konania v zasadačke mestského úradu.
Popis stavby – Realizácia tejto stavby (pokládka HDPE rúr) umožni skvalitnenie dátových
(internetových) služieb obyvateľom dotknutého regiónu.
Cieľom navrhovanej investície je prepojenie optického kábla medzi existujúcim objektom so
stanicou Orange Slovensko, umiestnenej v lokalite vysielača Námestovo – Magurka a
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existujúcim objektom so stanicou Orange Slovensko, umiestnenej na sídlisku v Námestove,
Slnečná 166 na existujúcu hlavnú trasu verejnej komunikačnej siete (VTS) ORANGE
Slovensko a.s.
Od existujúcej trasy v lokalite vysielača Námestovo – Magurka bude trasa vedená v zelenom
páse pozdĺž lesnej a poľnej cesty a v stiesnených priestorových podmienkach bude vedená pri
kraji nespevnenej cesty. Daná lokalita je dotknutá existujúcim vedení VTL plynu a elektrickým
vedení VN.
Ďalej trasa pokračuje pozdĺž cesty I/78, bude križovať pretlakom cestu 1/78 (pri krížení s cestou
11/520), vodný tok Biela Orava, miestnu komunikáciu a cestu I/78 pri čerpacej stanici. Odtiaľ
trasa povedie v zelenom páse pozdĺž cesty I/78, pri okraji porastu lesnou a poľnou cestou,
prekrižuje pretlakom miestnu komunikáciu (ul. Hamuljakova) a v zelenom páse vedie k exist.
objektu 0127BB umiestnenému na budove Námestovo, Slnečná 166, kde bude ukončená na
stanici Orange Slovensko.
Bude realizovaný výkop v dĺžke cca 7900m ku napojovaným objektom, kde bude optický kábel
ukončený. Rozvody budú uložené v zemi. Trasy v tejto lokalite budú vedené v chodníkoch a v
trávnatých plochách, Prechody komunikácii a väčších spevnených plôch budú realizované
pretláčaním.
V navrhovaných trasách budú do výkopu položené dve ochranné HDPE rúry určené pre
inštaláciu optických káblov. Ochranné rúry budú vo výkope uložené v hĺbke 0,7m v zastavanom
teréne, 1,10m v nezastavanom teréne, v chodníku 0,5 m, prechody miestnych komunikácii budú
realizované s krytím 1,1 m (prevažne povŕtaním).
Ochranné rúry budú chránené plastovými doskami a označené výstražnou fóliou. Výkopy
káblových rýh budú realizované ručne s ohľadom na jestvujúce inžinierske siete. Ochranné
pásma súbežných a krížených inžinierskych sietí budú rešpektované.
Navrhovateľ nemá v zmysle § 38 stavebného zákona vlastnícke právo k dotknutým
nehnuteľnostiam. Opiera svoj návrh trasy o § 66 zákona číslo 351/2011 Z.z. o elektronických
komunikáciách, kedy je možné v nevyhnutnom rozsahu a ak je to vo verejnom záujme
zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia na cudzej nehnuteľnosti.
Do podkladov pre rozhodnutie môžu známi účastníci konania, ktorým tunajší úrad oznamuje
začatie územného konania, nahliadnuť pred dňom ústneho pojednávania na Mestskom úrade
v Námestove, II. poschodie číslo dverí 51 v úradných hodinách (pondelok – štvrtok 800 – 1030
a 1130 – 1500, piatok 1130 – 1330) a pri ústnom pojednávaní.
Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky k návrhu uplatniť najneskôr na ústnom
pojednávaní, inak na ne nebude prihliadnuté. Dňom doručenia je deň zvesenia verejnej
vyhlášky, ak bolo konanie oznámené formou verejnej vyhlášky.
Dotknuté orgány oznámia svoje stanoviská v rovnakej lehote, v ktorej môžu uplatniť svoje
pripomienky a námietky účastníci územného konania. Ak niektorý z orgánov potrebuje na
riadne posúdenie návrhu dlhší čas, stavebný úrad na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej
uplynutím, primerane predĺži. Ak dotknutý orgán, ktorý bol vyrozumený o začatí územného
konania, neoznámi v určenej alebo predĺženej lehote svoje stanovisko k navrhovanej stavbe,
má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.
V odvolacom konaní sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v
prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť.
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Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú plnú
moc s overením podpisu toho účastníka konania, ktorý sa necháva zastupovať.

Milan Hubík
primátor mesta

Doručí sa:
1. MICHLOVSKÝ, s.r.o., Letná 9, 921 01 Piešťany – splnomocnenec
2. Obec Vavrečka v zastúpení starostom
3. Obec Ťapešovo v zastúpení starostom
4. Obec Oravská Jasenica v zastúpení starostom
5. Mesto Námestovo v zastúpení primátorom
Na vedomie:
6. Orange Slovensko a.s. Bratislava
ku spisu

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky, ktorou sa oznamuje začatie konania účastníkom
konania v zmysle 26 správneho poriadku. Oznámenie musí byť vyvesené po dobu 15 dní na
úradnej tabuli správneho orgánu na mieste, ktorého sa konanie týka v zmysle § 36 ods. 4)
stavebného zákona a § 26 správneho poriadku, a zverejní písomnosť súčasne iným spôsobom v
mieste obvyklým. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Tento správny orgán oznámi
skutočnosť o vyvesení a zvesení tohto oznámenia stavebnému úradu.
Vyvesené dňa:

Sňaté dňa

Pečiatka, podpis oprávnenej osoby,
ktorá potvrdzuje vyvesenie a sňatie.
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