
Obec Pozdišovce 
Stavebný úrad  

íslo: V-2016/41829- i  V Michalovciach 20.2.2017 
. spisu obce:   

Vybavuje 
Tel.: 
E-mail: 

Ing. Vladimír ižmár 
056/6864273 
vladimir.cizmar@msumi.sk 

   

OZNÁMENIE 
ZMENY PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE  

Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62  Bratislava, 
ktorého zastupuje Telekomunik, s.r.o., Klimkovi ova 12, 040 23  Košice 

( alej len "navrhovate ") podal d a 28.6.2016 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby: 

IBS_FTTH_MI_Pozdišovce 
Pozdišovce 

na pozemku reg. C-KN parc. . 675/1, 674/2, 537, 425/2, 536, 422/2, 447/1, 466/1, 493/1, 512/2, 355/1, 367/3, 
366/2, 189/2, 536, 362/9, 362/7, 362/28, 293, 359/1, 358/2, 358/1, 835/1, 866/6, 290/1, 291, 290/4, 189/3, 
225/1, 262, 264, 189/1, 28, 2/12, 15/1, 16/14, 2/6, 2901/1, 2907/93, 2904/52, 535/3, 535/2 v k. ú. Pozdišovce. 
Uvedeným d om bolo za até územné konanie. 

Stavba obsahuje: 
- pripojenie obce Pozdišovce na prístupovú optickú sie  je navrhované z telekomunika ného objektu (TO) v 

budove Pošty 
- trasa výkopov je v prevažnej miere navrhnutá v nespevnených plochách vo vo nom teréne vo výkope 

širokom 0,25 m a hlbokom 0,6 m 
- v navrhovaných úsekoch ulíc kde pre stiesnené pomery nie je možný výkop, bude optická sie  budovaná 

po existujúcich st pových objektoch závesným optickým káblom 
- spevnené plochy, vjazdy k domom, chodníky a cesty navrhujeme križova  pretlá aním a uložením do PE 

chráni iek 

 Obec Pozdišovce, ako stavebný úrad príslušný pod a § 117 zákona . 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a 
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov ( alej len "stavebný zákon"), v súlade 
s ustanovením § 36 ods. 1 stavebného zákona oznamuje zmenu projektovej dokumentácie dotknutým orgánom 
a organizáciám, ako aj známym ú astníkom konania a sú asne ur uje termín na vyjadrenie sa k podanej zmene 
projektovej dokumentácie ako aj k celému návrhu na vydanie územného rozhodnutia do  

19.3.2017. 

Ú astníci územného konania môžu svoje námietky uplatni  najneskôr do vyššie uvedeného termínu, inak sa na 
ne nebude prihliada . V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány a organizácie. Ú astníci 
konania môžu nahliadnu  do podkladov rozhodnutia (Obec Pozdišovce, úradné dni: Po: 8.00-14.30, St: 9.00-
16.30, Pi: 8.00-14.00). 

Pou enie:

Ú astníci konania sa môžu pred vydaním rozhodnutia vyjadri  k jeho podkladom, prípadne navrhnú  ich 
doplnenie. 
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Ak si niektorý z ú astníkov konania zvolí svojho zástupcu, tento zástupca musí predloži  písomnú plnú moc 
toho ú astníka konania, ktorý sa dal zastupova . 

Ing. Ján ižmárik 
starosta obce 

  

  

Toto oznámenie  musí by  vyvesené na úradnej tabuli mesta /obce/ na dobu 15 dní. 

Vyvesené d a: ..............................   Zvesené d a: .................................... 

Pe iatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia. 

Doru í sa: 

ú astníci (doru enky) 
1. Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62  Bratislava 
2. Telekomunik, s.r.o., Klimkovi ova 12, 040 23  Košice 

ostatní ú astníci oboznámení verejnou vyhláškou vyvesením na úradnej tabuli Obce Pozdišovce a na el. tabuli 
3. osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné právo k pozemkov a stavbám na nich vrátane susediacich pozemkov 
a stavieb, ak ich vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom a stavbám môžu by stavebným povolením 

priamo dotknuté  
dotknuté orgány 
4. Slovenská správa ciest, Mileti ova 19, 826 09  Bratislava 
5. Okresné riadite stvo PZ SR, Okresný dopravný inšpektorát, Jána Hollého 46, 071 01  Michalovce 
6. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Oddelenie telekomunika ných služieb, Kuzmányho 8, 041 02  
Košice 
7. Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66  Košice 
8. TRANSPETROL a.s., Šumavská 38, 821 08  Bratislava 
9. Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08  Bratislava 
10. SPP - distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44b, 825 19  Bratislava 
11. Východoslovenská vodárenská spolo nos , Hviezdoslavova 50, 071 01  Michalovce 
12. Východoslovenská distribu ná, a.s., Mlynská 31, 042 91  Košice 
13. Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Komenského 39/A, 040 01  Košice 
14. Ministerstvo dopravy, výs. a reg. rozvoja SR, Útvar vedúceho hygienika rezortu, Štefániková 50/A, 040 00  
Košice 
15. Okresný úrad Michalovce, odbor krízového riadenia, Nám. Slobody 1, 071 01  Michalovce 
16. Okresný úrad Michalovce, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Nám. Slobody 1, 071 01  
Michalovce 
17. Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. Slobody 1, 071 01  Michalovce 


