MICHALOVCE

MESTO MICHALOVCE
Stavebný úrad
Nám. Osloboditeľov 30,071 01 Michalovce
Číslo:
Vybavuje
Tel.:
E-mail:

V Michalovciach 29.6.2016

V-2016/39864-Fu
Ing. Róbert Fulek
056/6864273
robert.fulek@msumi.sk

ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE
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 územnom
konaní posúdil podľa § 37 stavebného zákona návrh na rozhodnutie o umiestnení stavby, ktorý dňa 31.3.2016
podal
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava,
ktorého zastupuje Telco, s.r.o., M.R.Štefánika 60/2368, 075 01 Trebišov
(ďalej len "navrhovatel"'), a na základe tohto posúdenia vydáva podľa § 39 a 39a stavebného zákona a § 4
vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona
rozhodnutie

o umiestnení

Michalovce, Kapušianska

stavby
4-MI VRB

(ďalej len "stavba") na pozemku register "C" parc. č. 411/14 (Zastavaná plocha a nádvorie), register "C" parc. Č.
412/1 (Zastavaná plocha a nádvorie), register "C" parc. Č. 413 (Zastavaná plocha a nádvorie), register "C'' parc.
Č. 417/1 (Ostatná plocha), register "C" parc. Č. 417/2 (Zastavaná plocha a nádvorie), register "C" parc. Č. 417/13
(Orná pôda), register "C" parc. Č. 419/2 (Zastavaná plocha a nádvorie), register "C" parc. Č. 421 (Zastavaná
plocha a nádvorie), register "C" parc. Č. 702/1 (Zastavaná plocha a nádvorie), register "C" parc. Č. 702/2
(Zastavaná plocha a nádvorie), register "C" parc. č. 702/3 (Zastavaná plocha a nádvorie), register "E" parc. Č.
8960/108 (Orná pôda), register "E" parc. Č. 9596/2 (Zastavaná plocha a nádvorie), register "E" parc. Č. 9596/5
(Zastavaná plocha a nádvorie) v katastrálnom území Vrbovec.

Popis stavby:
Účelom stavby je vybudovanie univerzálnej telekomunikačnej
poskytovanie viacerých služieb naraz, vo vysokej kvalite.

siete, ktorá bude umožňovat' súčasné

Navrhované riešenie: Od existujúcej deliacej spojky I DOS03 na OK:0987:MOK:MICH
SPIA ZSMICH SOCS YAZAKI sa uloží do voľného výkopu trubicový zväzok DB 4x12/8 + Ix HDPE rúra 40mm až po
bránu školy Obchodnej akadémie. Tu trasa vchádza do dvora, pokračuje okolo vstupnej cesty smerom k budove
Strednej školy technickej. Trasa pokračuje po rošte po budove a potom po streche k technickému kontajneru
BTS-MI
VRB.
Do takto pripravenej trasy od DOS03 do trubičkového
minikábel. HDPE rúra 40mm Č. 1 ostáva v rezerve.

zväzku DB 4x12/8 sa zafúkne 12vl. optický

Do výkopu budú uložené zväzok trubičiek DB 4x 12/8mm a Ix HDPE rúra 40mm Č. 1. Do
mikrotrubičky Č. 1 sa zafúkne 12 vláknových optický minikábel. V existujúcej deliacej spojke DOS03 budú
vyvedené vlákna 13-16 z hlavného profilu OK:0992:MOK LIMI PALU-LIMI TESCO, PU:0987-02:MICH
SPIA ZS - 1 DOS03 do novovybudovaného
PMOK, PÚ:0992:MICH SPIA-MICH KAUI. Zvyšné vlákna
PMOK v DOS03 sa zavaria navzájom. Novobudovaný PMOK v BTS MC VRB bude ukončený na 19"ODFe
konektormi E2000/APc celým profilom. Na budovanom optickom kábli je navrhnuté ponechat' káblovú rezervu
15 m stočenú v deliacej spojke DOS03 a 5m rezervu stočenú v BTS-MI_ VRB.
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Mikrotrubičkový zväzok DB 4x12/8 a HDPE 40mm budú vo voľnom teréne uložené vo výkope
širokom 0,3m hlbokom 0,6m v ceste 0,4x 0,9 a nad nimi vo výko pe bude umiestnená výstražná fólia.
Trasa je v prevažnej miere navrhnutá vo voľnom teréne. Spevnené plochy, chodníky a cesty sa budú
križovať pretláčaním. Celková trasa navrhovaných výkopov je cca 560 m. Pri križovaní inžinierskych sietí, bude
kábel uložený v chráničke v zmysle platných predpisov. Výkop ryhy bude situovaný v intraviláne mesta
Michalovce. Káble budú proti poškodeniu chránené výstražnou fóliou. Trasa výkopu bude po uložení kábla
daná do pôvodného stavu. V miestach križovania budovaných telekomunikačných
vedení s existujúcimi
inžinierskymi sieťami budú použité korugované chráničky priemer FD DN110/95. Pri križovaní a súbehu
s týmito sieťami bude dodržané priestorové usporiadanie v zmysle STN 73 6005.
Po ukončení výstavby bude terén uvedený do pôvodného stavu.

Pre umiestnenie stavby sa určujú tieto podmienky:
1. Stavba bude umiestnená na pozemku register "C" parc. č. 411/14, 412/1, 413, 417/1, 417/2, 417/13, 419/2,
421, 702/1, 702/2, 702/3, register "E" parc. č. 8960/108, 9596/2, 9596/5 v katastrálnom území Vrbovec,
ako je zakreslené v PD na polohopisnom výkrese vypracovaným Telco, s.r.o. M.R. Štefánika 60/2368, 075
01 Trebišov, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.
2. Zachovať požiadavky hygienické, ochrany životného prostredia, požiarne i bezpečnostné.
3. Zabezpečiť presné vytýčenie podzemných vedení a zariadení verejných rozvodných sietí s premietnutím do
projektu stavby a ich ochranu. Od existujúcich verejných rozvodných sietí, zariadení zachovať požadované
odstupové vzdialenosti - ochranné pásma v zmysle platných predpisov.
4. Dodržať podmienky stanoviska Mesta Michalovce, odboru hospodárenia s majetkom, k územnému
konaniu, zo dňa 16.06.2016 pod. č. 00368/2016:
viesť trasu vedenia optického kábla tak, aby nedošlo k poškodeniu povrchov stavieb a spevnených
plôch, prípadne ich prekonanie riešiť formou prepichu, alebo podvrtávkou
územné rozhodnutie vydať s výhradou možnosti obnovy konania vo veci v súlade s § 62, odst. 1 písm.
b), zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní , ak prijatým uznesením MsZ nebude uloženie inž, sieti
schválené
uzatvoriť zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, ako dokladu preukazujúceho iné
právo k majetku, za podmienok schválených mestským zastupiteľstvom.
5. Dodržať podmienky stanoviska Košického samosprávneho kraja, pod č. 2366/2016/0SM - 6799, zo dňa
01.03.2016.
6. Dodržať podmienky stanoviska Mestského úradu Michalovce - odbor výstavby ŽP a MR, pod č. OV00265/2016/Fr, zo dňa 25.01.2016.
7. Dodržať podmienky vyjadrenia Obvodného úradu životného prostredia Michalovce - z hľadiska odpad.
hospod., pod č. OU-MI-OSZP-2016/01998-2,
zo dňa 22.01.2016.
8. Dodržať podmienky vyjadrenia Obvodného úradu životného prostredia Michalovce - z hľadiska ochrany
vôd, pod č. OU-MI-OSZP-2016/002262-2,
zo dňa 01.02.2016.
9. Dodržať podmienky vyjadrenia Obvodného úradu životného prostredia Michalovce - z hľadiska ochrany
prírody, pod č. OU-MI-OSZP-20 16/002139-2, zo dňa 27.01.2016.
10. Dodržať podmienky vyjadrenia Okresného úradu ŽP Košice - Odbor cestnej dopravy a PK, pod. č. OUKE-OCDPK-20 16/0 14643-2, zo dňa 02.03.2016.
ll. Dodržať podmienky záväzného stanoviska Okresného úradu ŽP Michalovce - Odbor cestnej dopravy a PK,
pod č. OÚ-MI-OCDPK-2016/002440-02,
zo dňa 19.02.2016.
12. Dodržať stanovisko OU Košice odbor SŠP odd. štátnej správy vôd, stanovisko k vyjadreniu
Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., Závod Michalovce, pod č. OU-KE-OSZP2-2016/015208,
zo dňa 16.03.2016.
13. Dodržať podmienky záväzného stanoviska Ministerstva dopravy, výstavby a reg. rozvoja SR, Útvar
vedúceho hygienika KE, pod.č. 08376/20161D404-ÚVHR/06341,
zo dňa 29.01.02016.
14. Dodržať podmienky stanoviska SSC, pod.č.5687/2016/2320/7634-Sm,
zo dňa 16.03.2016.
15. Dodržať podmienky vyjadrenia SC KSK, vyjadrenie, pod č. IU-2016/533-1097, zo dňa 03.02.2016.
16. Dodržať podmienky vyjadrenia SPP - distribúcia, a.s., Regionálne centrum - Východ, Mlynské Nivy,
Bratislava, pod č. DPPRKe/1091/Ku, zo dňa 07.03.2016
17. Dodržať podmienky vyjadrenia - Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. závod Michalovce, pod č.
10664/2016/0, zo dňa 04.02.2016.
18. Dodržať podmienky vyjadrenia VSD, a.s., pod č. 48/SuM/2016, zo dňa 12.02.2016.
19. Dodržať podmienky vyjadrenia Slovak Telekom, a.s. , pod č. 6611601291, zo dňa 20.01.2016.
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20. Dodržať podmienky vyjadrenia YAZAKI Wiring Technologies Slovakia, s.r.o., zo dňa 03.02.2016.
21. Dodržať podmienky vyjadrenia TaZS Michalovce, pod. č. 48/2016 zo dňa 11.02.2016.
22. Dodržať podmienky záväzného stanoviska OÚ Michalovce, odbor krízov, riadenia, pod Č. OÚ-MI-OKR2016/005077, zo dňa 23.03.2016.
23. Dodržať podmienky stanoviska Slovenského pozemkového fondu, pod č. SPFZ/2016/037182, zo dňa
06.04.2016.

Odôvodnenie:
Dňa 31.3.2016 podal navrhovateľ návrh na územné rozhodnutie na umiestnenie horeuvedenej stavby.
Stavebný úrad oznámil začatie územného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom
a organizáciám. K prerokovaniu návrhu súčasne nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na
deň 2.6.2016, o výsledku ktorého bol spísaný záznam.
Stanoviská oznámili:
KSK, stanovisko, pod Č. 2366/2016/0SM - 6799, zo dňa 01.03.2016
Mestský úrad Michalovce, stanovisko, pod Č. 005708/2016/0IaG, zo dňa 02.02.2016
Mestský úrad Michalovce odbor výstavby ŽP a MR, stanovisko, pod Č. OV-00265/2016/Fr , zo dňa
25.01.2016
Okresný úrad ŽP Michalovce - OH, stanovisko, pod Č. OU-MI-OSZP-2016/01998-2,
zo dňa 22.01.2016
Okresný úrad ŽP Michalovce - ŠVS, stanovisko, pod Č. OU-MI-OSZP-20 16/002262-2, zo dňa 01.02.2016
Okresný úrad ŽP Michalovce - OpaK, stanovisko, pod Č. OU-MI-OSZP-2016/002139-2,
zo dňa 27.01.2016
Okresný úrad ŽP Košice - Odbor cestnej dopravy a PK, stanovisko, pod. Č. OU-KE-OCDPK-2016/0146432, zo dňa 02.03.2016
Okresný úrad ŽP Michalovce - Odbor cestnej dopravy a PK, záväzné stanovisko, OU-MI-OCDPK, záväzné
stanovisko, pod Č. OÚ-MI-OCDPK-2016/002440-02,
zo dňa 19.02.2016
OU Košice odbor SŠP odd. štátnej správy vôd, stanovisko k vyjadreniu Východoslovenskej vodárenskej
spoločnosti, a.s., Závod Michalovce, pod č. OU-KE-OSZP2-2016/015208,
zo dňa 16.03.2016
Ministerstvo dopravy, výstavby a reg. rozvoja SR, Útvar vedúceho hygienika KE, záväzné stanovisko,
pod.č. 08376/20 16/D404-ÚVHR/06341, zo dňa 29.01.02016
Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Košice, Odd. telekomunikačných služieb, pod. Č. CPKE-OTS2016/000682-035, zo dňa 4.2.2016
Ministerstvo obrany SR, Správa nehnuteľného majetku a výstavby, Košice, stanovisko, pod Č. ASMdpV-4225/2016, zo dňa 11.03.2016
SSC, stanovisko, pod.č.5687/2016/2320/7634-Sm,
zo dňa 16.03.2016
SC KSK, vyjadrenie, pod Č. IU-2016/533-1097, zo dňa 03.02.2016
SO ŠT Partizánska 1 Michalovce, vyjadrenie, pod Č. VF/3/2015/92, zo dňa 29.01.2016
SPP - distribúcia, a.s., Regionálne centrum - Východ, Mlynské Nivy, Bratislava, stanovisko, pod Č.
DPPRKeIl0911Ku, zo dňa 07.03.2016
Antik Telecom, s.r.o., vyjadrenie, pod Č. 44/0112016, zo dňa 10.02.2016
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. závod Michalovce, vyjadrenie, pod Č. 10664/2016/0, zo dňa
04.02.2016
VSD, a.s., vyjadrenie, pod Č. 48/SuM/2016, zo dňa 12.02.2016
Orange Slovensko, a.s., vyjadrenie pod. Č. KE-O 113/20 16 zo dňa 25.1.2016
Slovak Telekom, a.s. ,vyjadrenie, pod Č. 6611601291, zo dňa 20.01.2016
UPC Broadband Slovakia, s.r.o. , vyjadrenie, pod Č. 75/2016, zo dňa 16.01.2016
YAZAKI Wiring Technologies Slovakia, s.r.o., vyjadrenie, zo dňa 03.02.2016
Technické a záhradnícke služby mesta Mi, vyjadrenie, pod Č. 48/2016, zo dňa 11.02.2016
Minet Slovakia, stanovisko, zo dňa 29.02.2016
Okresný úrad Michalovce, odbor krízov, riadenia, stanovisko, pod Č. OÚ-MI-OKR-2016/005077,
zo dňa
23.03.2016
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Michalovciach, stanovisko, pod Č. ORHZ-MIl-322001/2016, zo dňa 24.03.2016
Slovenský pozemkový fond, stanovisko, pod č. SPFZ/2016/037182, zo dňa 06.04.2016
Mesto Michalovce - OSH, stanovisko, pod Č. 00368/2016, zo dňa 03.06.2016.
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Stavebný úrad zaistil vzájomný súlad predložených stanovísk dotknutých orgánov a organizácií vyžadovaných
osobitnými predpismi, zabezpečil plnenie požiadaviek vlastníkov a správcov sietí technického vybavenia
na napojenie a tieto stanoviská a požiadavky zahrnul do podmienok tohto rozhodnutia.
Skonštatovalo sa, že umiestnenie stavby je v súlade so schválenou územno-plánovacou
dokumentáciou
pre dotknuté územie a projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie navrhovanej stavby vyhovuje
všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu podľa ustanovení vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa
ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických
požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Stavebný úrad preto
rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.
Účastníci konania:
Slovak Telekom a.s., Slovenský pozemkový fond, Yazaki Wiring Technologies Slovakia s.r., Mesto
Michalovce, odbor hospodárenia s majetkom, Košický samosprávny kraj, Obchodná akadémia,
Kapušianska 2, Michal, Stredná odborná škola technická
Námietky účastníkov neboli v konaní uplatnené.

Upozornenie:
Územné rozhodnutie má podľa § 40 ods. 1 stavebného zákona platnosť 2 roky odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti tohto rozhodnutia. Nestratí však platnosť, ak bude v tejto lehote podaná žiadosť o stavebné
povolenie predmetnej stavby.
Toto rozhodnutie stráca platnosť dňom, keď stavebnému úradu bude doručené oznámenie navrhovateľa alebo
jeho právneho nástupcu o tom, že upustil od zámeru, ku ktorému sa rozhodnutie vzťahuje.

Poučenie o odvolaní:
Podľa § 54 zákona Č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení zákona Č. 215/2002 Z.z. o elektronickom podpise
a o zmene a doplnení niektorých zákonov proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo
dňa doručenia na Mesto Michalovce. V zmysle § 70 zákona Č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení
neskorších predpisov toto rozhodnutie je preskúmateľné
súdom po vyčerpaní riadnych opravných
prostriedkovom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Toto oznámenie

'v

Vyvesene dna:

musí byť vyvesené na úradnej tabuli mesta /obce/ na dobu 15 dní.
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Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia.
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Poplatok:
Správny poplatok podl'a zákona Č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov položky
59 písm. a ods. 2 vo výške 100.00 € bol zaplatený dňa 30.3.2016.

Príloha pre navrhovateľa:
overená projektová dokumentácia pre územné konanie

Doručí sa:
účastníci (doručenky)
l. Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
2. Telco, s.r.o., M.R.Štefánika 60/2368,075 Ol Trebišov
3. Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36,817 15 Bratislava
4. Yazaki Wiring Technologies Slovakia s.r., Továrenská 2,071 Ol Michalovce
5. Mesto Michalovce, odbor hospodárenia s majetkom, Námestie osloboditel'ov 1015/30,071
6. Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1,04266 Košice
7. Obchodná akadémia, Kapušianska 2, Michal, Kapušianska 2,071 Ol Michalovce
8. Stredná odborná škola technická, Partizánska 1,071 01 Michalovce

Ol Michalovce

dotknuté orgány
9. Okresný úrad, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie slobody 1,071 Ol Michalovce
10. Okresný úrad Košice, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Komenského 52, 041 26 Košice
11. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP, Komenského 52, 041 26 Košice
12. Ministerstvo dopravy, výs. a reg. rozvoja SR, Útvar vedúceho hygienika rezortu, Štefániková 50/A, 040 OO
Košice
l3. Slovenská správa ciest, IVSC, Kasárenské nám. 4, 040 Ol Košice
14. Správa ciest Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1,04266 Košice
15. SPP - distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44b, 825 19 Bratislava
16. Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 Ol Košice
17. VVS a.s., Hviezdoslavova 50, 071 Ol Michalovce
18. VSD a.s., Mlynská 31,04291
Košice
19. Orange Slovensko a.s., Metodova 8,82109 Bratislava
20. UPC BROADBAND SLOVAKIA s. r. o., Alvinczyho 14,040 Ol Košice
2l. TaZS Michalovce, Partizánska 55,071 Ol Michalovce
22. Minet Slovakia s.r.o., Štefánikova 44,071 01 Michalovce
23. Okresný úrad, odbor cestnej dopravy a PK, Námestie slobody 1,071 Ol Michalovce
24. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Oddelenie telekomunikačných služieb, Kuzmányho 8, 041 02
Košice
25. Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Komenského 39/A, 040 Ol Košice
26. Okresný úrad, Odbor krízového riadenia, Mámestie slobody 1,071 Ol Michalovce
ostatní účastníci
27. Alžbeta Dimiterová, Tyršovo nábrežie 9,040 Ol Košice

