Obec Kamenica nad Cirochou
Humenská 555/6, 067 83Kamenica nad Cirochou
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

BELNET Snina, s.r.o.
Vihorlatská 293/115
067 81 Belá nad Cirochou

v zastúpení
ARGO – PK, s.r.o.
Strojárska 3998
069 01 Snina
Váš list číslo/zo dňa
25.05.2018

Naše číslo
Obú 310/2018

Vybavuje/linka
Ing.Abramovičová /0918377936

Humenné
28.08.2018

Vec :
Oznámenie o začatí územného konania na stavbu podľa § 36 ods. 4 stavebného zákona – verejnou vyhláškou
na Stavbu “ Optická sieť - BELNET”, v katastrálnom území Modra nad Cirochou a katastrálnom území
Kamenica nad Cirochou.
_________________________________________________________________________________________
Obec Kamenica nad Cirochou obdržala dňa 25.05.2018 (čiastočne doplnené 10.08.2018) návrh, ktorý
podal stavebník: BELNET, s.r.o., Vihorlatská 293/115, 067 81 Belá nad Cirochou, IČO: 36 496 421,
v zastúpení ARGO – PK, s.r.o., Strojárska 3998, 069 01 Snina, IČO: 36 614 971, na vydanie územného
rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby: “Optická sieť - BELNET”, na pozemkoch parcelné číslo KN líniová stavba, v k.ú. Modra nad Cirochou, k.ú. Kamenica nad Cirochou. Uvedeným dňom bolo začaté
územné konanie.
Predmetom výstavby je vybudovanie káblovej optickej siete v katastri obcí Kamenica nad Cirochou
a Modra nad Cirochou, ktoré sú vzájomne prepojené. „Optická sieť BELNET“ rieši výstavbu v extraviláne
a intraviláne obcí Modra nad Cirochou a Kamenica nad Cirochou.
Popis trasy:
Modra nad Cirochou: Trasa káblovej optickej siete začína na rozhraní katastrov obcí Dlhé nad Cirochou
a Modrá nad Cirochou. Začiatok trasy vedie ornou pôdou pozdĺž východnej strany obce.
Do intravilánu obce vstupuje na ulici Školskej a vedie pozdĺž celej ulice v zelenom páse. Ďalej vedie ulicou
Kostolnou, ktorá križuje ulicu Školskú. Na severnom konci ulice Kostolnej sa napája kolmo na ulicu Kolč. Na
južnom konci ulice Kostolnej sa kolmo napája na ulicu Valalskú, kde trasa vedie pozdĺž celej ulice. Z ulice
Školskej prechádza na ulicu Hlavnú, kde káblová trasa vedie pozdĺž celej ulice. Na severnom konci Hlavnej
ulice sa napája na ulicu Dolina. Na južnom konci Hlavnej ulice prechádza trasa na ulicu Lúky pri Obecnom
úrade. Na západnom konci ulice Valalskej vychádza káblová trasa z intravilánu obce a pozdĺž ornej pôdy
smeruje ku katastrálnemu územiu obce Kamenica nad Cirochou.
Kamenica nad Cirochou: v katastrálnom území obce Kamenica nad Cirochou káblová trasa pokračuje pozdĺž
ornej pôdy do intravilánu obce. V intraviláne vstupuje do obce na ulici Gaštanovej pri ihrisku. Trasa vedie
celou ulicou až po ulicu Vihorlatskú. Na severnej strane ulice Gaštanovej prechádza trasa na ulicu
Osloboditeľov, ktorú tvorí štátna cesta I. triedy. Na južnej strane končí trasa na križovatke ulice Osloboditeľov
a ulice Humenskej. Na severnej strane ulice Osloboditeľov trasa prechádza na ulicu Železničnú, ktorou vedie až
po križovatku s ulicou Partizánskou, kde ďalej pokračuje po oboch stranách Partizánskej ulice v zelenom páse
až po križovatku s ulicou Humenskou. Odtiaľ pokračuje po Partizánskej ulici po ľavej strane cesty v smere na
obec Kamienka. Z ulice Partizánskej sa napájajú 3 ulice: Veterná, Lesná a ulica Pod Žbirom, kde trasa vedie po
oboch stranách ulíc v celej dĺžke ulíc, v zelenom páse. Ulicu Partizánsku križuje ulica Humenská, kde trasa
vedie po oboch stranách štátnej cesty v zelenom páse. Káblová trasa na ulici Československej armády a na ulici
Štúrovej, kde vedie po oboch stranách týchto ulíc, spája trasu na ulici Humenskej s ulicou Železničnou. Z ulice
Štúrovej sa ďalej napája trasa na ulicu Záhradnú, kde vedie po oboch stranách ulice.

-2Navrhnutá optická sieť bude vybudovaná pomocou mikrotrubičkových multirúr, do ktorých budú zafúknuté
optické káble. Uložené budú mikrotrubičkové zväzky v konfigurácii 4x12/8 a 7x7,5/3,5. Do zväzku 4x12/8
bude zafúknutý optický kábel singel mod (SM) 24 vláknový KDP. Do zväzku 7x7,5/3,5 bude zafúknutý mini
kábel 8 vláknový singel mod (SM), ktorým budú následne pripájané domácnosti.
Multirúry budú vo voľnom teréne uložené vo výkope širokom 0,35 m a hlbokom 0,7 m. Zemné práce budú
vykonávané strojovo. Pri zemných prácach v miestach križovania trasy s existujúcimi vedeniami sa výkopové
práce vykonajú ručne.
Všetky trasy v intraviláne obcí sú vedené v zelených pásoch pozdĺž ulíc. V miestach križovania s cestou alebo
miestnou komunikáciou bude uloženie káblov riešené bezvýkopovou metódou pretláčaním pod komunikáciou.
V miestach križovania telekomunikačných vedení s existujúcimi inžinierskymi sieťami budú použité
chráničky ( FD rúry). Trasa výkopov je navrhnutá tak, aby bolo možné pripojiť všetky bytové domy v lokalite.
Na trase budú umiestnené káblové distribučné rozvádzače KR_D_XX pre danú lokalitu.
V intraviláne obce Kamenica nad Cirochou na parc.č. C KN 1148/4 bude umiestnený Technologický
kontajner.
Pre identifikáciu siete budú vo výkopoch umiestnené telekomunikačné márkre a vo voľnom teréne budú
umiestnené vo vzdialenosti každých 150 – 200 m.
V extraviláne obce bude umiestnená každých 4000 m spojovacia šachta pre umiestnenie optickej spojky
a káblovej rezervy.
Obec Kamenica nad Cirochou, ako príslušný stavebný úrad podľa § 119 ods. 1 a § 117 ods.1 zákona č.
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), v znení neskorších predpisov, v
zmysle ust. § 36 ods. 4 stavebného zákona, v platnom znení, oznamuje začatie územného konania o
umiestnení predmetnej stavby verejnou vyhláškou.
Na prerokovanie návrhu nariaďuje ústne pojednávanie, spojené s miestnym zisťovaním, ktoré
sa uskutoční
dňa 28.09. 2018 o 10. 00 hod.
so stretnutím v budove Obecného úradu v Kamenici nad Cirochou, Humenská 555/6.
Do podkladov návrhu o vydanie rozhodnutia sa môže nahliadnuť v priebehu územného konania na
Obecnom úrade v Kamenici nad Cirochou a pri ústnom pojednávaní.
Účastníci konania môžu svoje prípadné námietky uplatniť najneskôr v deň ústneho pojednávania,
v opačnom prípade sa na neprihliadne (§ 36 ods. 1, stavebného zákona ).
Dotknuté orgány a organizácie sú povinné oznámiť svoje stanovisko v rovnakej lehote. Ak dotknutý
orgán potrebuje na riadne posúdenie návrhu dlhší čas, stavebný úrad na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej
uplynutím primerane predĺži. Ak v určenej lehote stanovisko nebude oznámené, má sa za to, že so stavbou
z hľadiska nimi sledovaných záujmov súhlasia (§ 36 ods. 3 stavebného zákona). V odvolacom konaní sa
neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci
uplatnené mohli byť (§ 42 ods. 5 stavebného zákona).
Najneskôr pri ústnom pojednávaní je stavebník povinný doložiť: kópie z katastrálnych máp - originály,
v projektovej dokumentácii - doplnenie technickej správy, Súhlas orgánu štátnej vodnej správy
v zmysle ust. § 27 ods.1 písm. a) vodného zákona , stanovisko Vojenských lesov a majetkov SR, š.p. ,
stanovisko Agroluk, s.r.o. Kamenica nad Cirochou, Záväzné stanovisko Obce Modrá nad Cirochou,
Povolenie OÚ, odb. cestnej dopravy na zvláštne užívanie stavby, súhlasné stanovisko VVS, a. s.,
stanovisko SPP- distribúcie k projektovej dokumentácii stavby, Stanovisko Ministerstva obrany SR –
Agentúra správy majetku Košice, stanovisko Leteckého úradu M. R. Štefánika Bratislava, stanovisko
OÚ Humenné – Pozemkového a lesného odboru k pripravovanému zámeru na poľnohospodárskej pôde,
stanovisko Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p.- Správa povodia Laborca, Vajanského 3,
Michalovce, stanovisko Krajského pamiatkového úradu Prešov, stanovisko OR Hasičského
a záchranného zboru, stanovisko Slovenského pozemkového fondu- regionálny odbor Humenné,
stanovisko Ministerstva dopravy a výstavby SR- sekcia železničnej dopravy, stanovisko Ministerstva
vnútra SR – sekcia informatiky a telekomunikácií, stanovisko Regionálneho úradu verejného
zdravotníctva, stanoviská ŽSR ( Generálneho riaditeľstva Bratislava, Oblastného riaditeľstva Košice,
Správa majetku Bratislava), Doklady , ktoré vyplynú zo stanovísk dotknutých orgánov.
Ing. Alexander Bugyi
starosta obce

-3Doručí sa:
01. ARGO-PK, s.r.o., Ing. Iveta Vološinová, Strojárska 3998, 069 01 Snina
02. Ing. arch. Jozef Bajus, Pčolinská 1379/9, 069 01 Snina,
03. Slovak Telekom a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
04. Huawei Technologies ( Slovak ), s.r.o., Einsteinova 23, 851 01 Bratislava
05. Obec Modra nad Cirochou 111, 067 82 Dlhé nad Cirochou
06. Obec Kamenica nad Cirochou, Humenská 555/6, 06783 Kamenica nad Cirochou
07. SVP š.p., Správa Povodia Laborca, Vajanského 3, 071 80 Michalovce
08. Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 811 04 Bratislava
09, Slovenská správa ciest, Kasárenské námestie 4, 040 01 Košice
10. ŽSR, Generálne riaditeľstvo, odbor rozvoja, Klemensova 8, 813 61 Bratislava
11. Vojenské lesy a majetky SR, š.p., Osloboditeľov 131, 067 83 Kamenica nad Cirochou
12. Okresný úrad Humenné, odbor starostlivosti o ŽP, Kukorelliho 1, 066 01 Humenné
13. Okresný úrad Humenné, odbor CD a PK, Kukorelliho 1, 066 01 Humenné
14. Okresný úrad Prešov, odbor CD a PK, Nám. mieru 2, 080 01 Prešov
15. OR PZ v Humennom, ODI, Nemocničná 1, 066 01 Humenné
16. RÚVZ v Humennom, Ul.26. novembra 1507/2, 066 18 Humenné
17. MDV a RR SR, Útvar ved. hygienika rezortu, odd. obl. hygienika Košice, Štefánikova50/A, 040 00 Košice
18. Krajský pamiatkový úrad Prešov, Hlavná 115, 080 01 Prešov
19. OR HaZZ, Kudlovská 173, 066 01 Humenné
20. Centrum podpory Prešov, odd. telekomunikačných služieb, Štúrova 7, 080 01 Prešov
21. MO SR, Agentúra správy majetku, Detaš. pracovisko Východ, Komenského 39/A, 040 01 Košice
22. VVS , a. s., závod Humenné, Osloboditeľov 108, 066 01 Humenné
23. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., GR Košice, Komenského 50, 042 48 Košice
24. VSD a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice
25. Orange Slovensko a. s., Metodova 8, 821 09 Bratislava
26. SPP - distribúcia a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26
27. Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Kollárova 8, 971 02 Trnava
28. ŽSR, oblast.riaditeľstvo Košice, Kasárenské námestie 11, 041 50 Košice
29. Letecký úrad SR , Letisko M.R.Štefánika, 823 05 Bratislava30.
30. Účastníkom konania – verejnou vyhláškou vyvesením oznámenia na verejnej vývesnej tabuli v obciach
Modra nad Cirochou a Kamenica nad Cirochou a to po dobu 15 dní ( verejná vyhláška ). Posledný deň
tejto lehoty je dňom doručenia.

-

Súčasťou oznámenia sú:
grafická príloha - situácia umiestnenia stavby,
zoznam a identifikácia stavbou dotknutých pozemkov.

Toto oznámenie má podľa § 36 ods. 4 stavebného zákona povahu verejnej vyhlášky a musí byť
vyvesené po dobu 15 dní na verejne prístupnom mieste v obci (Kamenica nad Cirochou, Modra nad Cirochou ),
spôsobom obvyklým. Deň zvesenia oznámenia sa považuje za deň doručenia. Po zvesení verejnú vyhlášku (s
vyznačením vyvesenia) doručiť na stavebný úrad – Obec Kamenica nad Cirochou, Humenská 555/6,
067 83 Kamenica nad Cirochou.
Vyvesené dňa:
Zvesené dňa:

pečiatka, podpis

