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V Michalovciach 17.2.2016

OZNÁMENIE
O ZAČATÍ ÚZEMNÉHO KONANIA A NARIADENIE ÚSTNEHO POJEDNÁVANIA

Minet Slovakia s.r.o., Štefánikova 44, 071 01 Michalovce

(ďalej len "navrhovatel"') podal dňa 22.12.2015 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby:
f

Nadzemná optická trasa - Michalovce- Krásnovce - Šamudovce

na pozemkoch v k. Ú. Michalovce a v kú. Krásnovce. Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.

Stavba obsahuje:
trasa optického nadzemného vedenia vyhotoveného samonosným vzdušným optickým káblom FLA T 2 x
12 vedeným po navrhovaných podperných bodoch v celkovej dÍžke cca 2650 m v úseku medzi jestvujúcim
podperným bodom (kú. Michalovce a jestv. budovou (kú. Krásnovce)
spolu bude vybudovaných 41 podperných bodov
trasa bude vedená po parcelách v k Ú. Michalovce a k Ú. Krásnovce
popis trasy: Navrhovaná trasa optického kábla bude napojená na jestvujúci podperný bod na konci ul.
Továrenská Michalovce. Na 7 podpemých bodoch bude trasa vedená popri poľnej ceste vedúcej k časti
Betlenovce, kde pri 7. opornom bude sa trasa lomí a pokračuje na 5 podperných bodoch popri poľnej ceste
smerujúcej ku k. Ú. Močarany. Na 12. podpernom bude sa trasa lomí a pokračuje priamo cez ornú pôdu k
poľnej ceste smerujúcej pozdÍžne so štátnou cestou Močarany - Krásnovce poza obec Krásnovce. Pri
krížení poľných sieť sa trasa na podpernom bode Č. 32 lomí a pokračuje smerom do obce Krásnovce.

Mesto Michalovce, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona Č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), v súlade
s ustanovením § 36 ods. 1 stavebného zákona oznamuje začatie územného konania dotknutým orgánom
a organizáciám, ako aj známym účastníkom konania a súčasne nariaďuje za účelom prerokovania tohto návrhu
ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň

8.3.2015 o 9:00 hodine

so stretnutím pozvaných na MsÚ Michalovce, Nám. slobody 1, II poschodie, kancelária 278.

Účastníci územného konania môžu svoje námietky uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne
nebude prihliadať. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány a organizácie. Účastníci
konania môžu nahliadnuť do podkladov rozhodnutia (Mesto Michalovce, úradné dni: Po: 8.00-14.30, St: 9.00-
16.30, Pi: 8.00-14.00).

Poučenie:

Účastníci konania sa môžu pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k jeho podkladom, prípadne navrhnúť ich
doplnenie.
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Ak si niektorý z účastníkov konania zvolí svojho zástupcu, tento zástupca musí predložiť písomnú plnú moc
toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.
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Toto oznámenie musí byť vyvesené na úradnej tabuli mesta /obce/ na dobu 15 dní.

Zvesené dJla:~1. ..~l....~,1;:....

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia.

Doručí sa:

účastn íci (doručenky)
1. Minet Slovakia S.LO., Štefánikova 44,071 Ol Michalovce
2. Ostatní účastníci oboznámení verejnou vyhláškou (verejnou vyhláškou na úradnej tabuli Mesta Michalovce
a na úradnej tabuli Obce Krásnovce)

dotknuté orgány
3. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Hviezdoslavova 50,071 Ol Michalovce
4. Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
5. SPP - distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44b, 825 19 Bratislava
6. UPC BROADBAND SLOVAKIA s. L o., Alvinczyho 14,04001 Košice
7. Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762 Bratislava
8. Orange Slovensko a.s., Hutnícka 1,04001 Košice
9. Ministerstvo obrany SR, sekcia majetku a infraštruktúry, Kutuzovova 8, 83247 Bratislava
l O. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Sama Chalúpku 5, 071 01 Michalovce
ll. Okresný úrad Michalovce, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Námestie slobody 1, 071 01
Michalovce
12. Okresný úrad Michalovce, odbor krízového riadenia, Nám. Slobody 1, 071 01 Michalovce
13. Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. Slobody 1,071 01 Michalovce
14. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru, Fraňa Kráľa 21, 071 O l Michalovce
15. Okresné riaditeľstvo PZ SR, Okresný dopravný inšpektorát, Jána Hollého 46, 071 Ol Michalovce
16. Obec Krásnovce, Obecný úrad, Krásnovce 131,072 Ol Pozdišovce
17. Obvodný banský úrad, Timonová 23,040 Ol Košice
18. Nafta a. s., Votrubova 1, 82109 Bratislava
19. Mestský úrad Michalovce, odbor V, ŽP a MR - referát územného plánovania, Nám. Osloboditel'ov 30, 071
O l Michalovce


