Mesto Zlaté Moravce
Ul. 1. mája č. 2, 953 01 Zlaté Moravce

Titl: Podľa rozdeľovníka

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje

Zlaté Moravce

2631/12943/2017 - 005 - IJ

Ing. Jedlovský

29. 05. 2017

Verejná vyhláška
Vec
Oznámenie

o

začatí

územného

konania

pojednávania spojeného s miestnym

o umiestnení

stavby,

s nariadením

ústneho

zisťovaním.

Dňa 20.02.2017 navrh�vateľ Orange Slovensko a. s., Metodová 8, 821 08 Bratislava,
zast. SUPTel s. r. o., Pri Sajbách 3, Rača, 831 06 Bratislava - Rača, v zast. Magdalénou
Puzlíkovou podal na Mesto Zlaté Moravce, ako príslušný stavebný úrad návrh na vydanie
územného rozhodnutia o umiestnení stavby
v

„

FTTH_Zlaté Moravce_ Orange "

inžinierska stavba podľa§ 43a, ods.3, písm. hl zák. č. 50/1976 Zb.,
líniová stavba
- umiestnenie stavby: KN-C parcelné číslo 2601/1, 2601118, 2601/10, 2841/1, 1133/8, 1133/2,
11 33/9, 1129/2, 1129/12, 2541/8, 2541/2, 2509, 2508/9, 2508/10, 2508/8, 2508/ 1, 2508/7, 1919,
2508/7, 2537/57, 250811 1, 2492/1, 2508/7, 248311, 2490/1, 2537/53, 2537/55, 2510/3, 2510/4,
251011, 2478/3, 2510/2, 2507/1, 2507/59, 2507/56, 2507/59, 2481/1, 2481/52, 2478/5, 2481/53,
2481 /84, 2478/4, 2482/6, 3166, 316711, 1101/10, 1101/3, 1100/1, 1085/17, 1085/4, 1085/5, 1077/1,
1074/2, 1069/1, 1067/2, 1066/3, 1065, 1064/4, 1053, 1100/2, 1100/89, 1100/82, 1100/88, 1100/91,
1100/81, 1100/90, 1953, 887/2,
- označenie stavby:

katastrálne územie Zlaté Moravce.
Popis projektovej káblovej trasy:

Riešené územie „FTTH_Zlaté Moravce_ Orange", ulice Hviezdoslavova, Nitrianska, Mojmírova,
Brezová, M. Benku, 1. Mája, Školská, Kalinčiakova, Duklianska, Továrenská, Obrancov mieru,
Nitrianska, Rovňanova, Mládeže, Martina Benku, Staničná.
V tejto etape výstavby optickej siete v Zlatých Moravciach bude vybudovaná prístupová optická
sieť, ktorá spája jednotlivé bytové domy. Vybudovaním optickej siete sa vytvoria optické rezervy aj
do budúcnosti, kde bude možné v riešených častiach pripájať aj administratívne budovy a obchodné
a polyfunkčné objekty v prípade záujmu na optickú sieť spoločnosti Orange Slovensko a.s.
Nová káblová trasa pre riešenú oblasť je vedená od OLT umiestneného na adrese Hviezdoslavova 2.
Pokračuje pozdÍž troch bytoviek s č. d. 2-30 po Továrenskú ulicu. Tu križujeme št. cestu II/511
ckm 31,276 mikrotunelovaním. Pokračujeme v nespevnených plochách po č. d. 36 kde sa trasa delí
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na dva smery. Jeden prechádza podtlakom C2-C'2 na Hviezdoslavovu ulicu a druhá Nitriansku
ulicu pre vodným tokom Zlatňanka.
Od podtlaku C2-C2' sa zachytávajú bytovky pozdÍž Mojmírovej ulice a čiastočne zasahuje aj do
Duklianskej ulici a ulici Mládeže kde zachytáva bytovky medzi týmito ulicami.
Ďalej trasa prechádza cez Mojmírovu ulicu a pokračujeme na ulicu Školské a ul. 1. Mája. z ulici 1.
mája zachytávame aj časť Duklianskej vedľa býv. telekomunikačnej budovy.
Okrem toho jedna odbočka z ul. 1. mája zachytáva ulicu Kalinčiakovu.
Zo školskej ulic� sa pozdÍž Kalinčiakovej vraciame na Hviezdoslavovu ulicu pokračujeme
v bytovkách pozdlž tejto ulice a mikrotunelovaním prechádzame cez Zlatňanku.
Na druhej strane vodného toku zachytávame bytovky na ul. M. Benku a naproti železničnej stanici,
kde navrhovaná trasa optiky končí.
Pripojenie bytoviek na optiku je navrhované cez suterén budov aby sa vyhlo poškodeniu fasád.
Postup prác na pripojení budov bude závislé od záujmu občanov na poskytovaní telekomunikačných
služieb zo strany Orange. V prípade nedostatočného záujmu budú rúry ukončené pri bytovke
dočasne v rezerve.
V stavbe budú do zeme ukladané PE multirúry s mikrotrubičkami. Do vybudovaného
mikrotrubičkového systému budú zafukované optické káble alebo optické vlákna, ktorými budú
pripojené zariadenia a zákazníci riešenej oblasti.
Pre výstavbu optickej siete budú použité multirúry, mikrotubičky, optické minikáble a zväzky
optických vlákien v celoplastovom vyhotovení s kapacitou podľa požiadaviek Orange a.s.. Po
výkope káblovej ryhy budú multirúry ukladané do zeme v určenej trase. Výstavbou multirúr bude
umožnená aj budúca inštalácia optických minikáblov a optických zväzkov bez nutnosti
rozkopávania celej káblovej trasy.
Parametre ryhy pre výstavbu optickej prístupovej siete budú nasledovné:

min. dovolené krytie:
Uloženie:
ryha : šírka/hÍbka
0,6 m :
Voľný terén v zastavaných oblastiach nedláždený:
35 / 70 cm
0,6 m :
Voľný terén v zastavaných oblastiach dláždený:
35 / 70 cm
0,6 m :
Výkopy k domom - voľný terén
35 / 70 cm
0,8 m podvŕtanie, alebo 35/90 cm
Cesta a miestna komunikácia (križovanie):
Rúry mikrokabelážneho systému budú v celom priebehu výstavby uložené do lôžka zo zeminy.
Pieskovanie lôžka bude vykonané u zemín vyšších tried, kde by v prípade, že sa nevykoná
pieskovanie, došlo z dôvodu výskytu väčších kameňov k porušeniu plášťa rúr.
Križovanie miestnych a účelových komunikácií s upraveným pevným povrchom bude vykonané
podvŕtaním. V miestach kde nie je priestor pre výkop pretláčacích jám, alebo z dôvodu
prekážajúcich inžinierskych sietí nebude možné pretlaky vykonať, alebo správcovia sietí nebudú
schopní určiť hÍbku križovaných sietí budú miestne komunikácie a spevnené plochy v krajnom
prípade po dohode so správcom prekopané. Porušený povrch komunikácií a chodníkov bude po
výstavbe uvedený do pôvodného stavu. Chodníky, úzke komunikácie a spevnené plochy budú
križované podvŕtaním z káblovej ryhy.
V zeleni bude ryha zatrávnená. Vrchná vrstva pôdy bude pri zásype uložená na povrch. Spevnené
plochy budú upravené rovnocennými konštrukciami podľa jestvujúceho druhu povrchov. Pri
vstupoch na pozemky budú dohodnuté s vlastníkmi (užívateľmi) postupy výstavby. Prípadné škody
spôsobené vlastníkom (užívateľom)budú nahradené z nákladov stavebníka.
V celom priebehu trasy budú pokladané multirúry a mikrotrubičky označené výstražnou fóliou
oranžovej farby. Pri križovaní iných podzemných inžinierskych a v súbehu s nimi bude
rešpektovaná priestorová norma STN 73 6005 a požiadavky ich správcov. Mikrotrubičky pre
zatiahnutie zväzkov optických vlákien budú vyvádzané po trase priamo k účastníkom do
jednotlivých bytových domov a podnikateľských objektov.
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Pri práci v oblasti komunikácií je nutné dodržiavať požiadavky a podmienky stanovené ich
správcami. Obzvlášť je dôležité dbať na dôsledné dodržiavanie bezpečnostných predpisov, aby
nedošlo k ohrozeniu účastníkov cestnej premávky a všetkých zúčastnených v oblasti vykonávania
zemných a montážnych prác.
Popis križovania a súbehov vodných tokov :

Pri realizácií predmetnej stavby dôjde ku križovaniu trasy s vodným tokom Zlatňanka na p.č.
2841/1. Križovanie budú riešené mikrotunelovaním popod dnom koryta vodného toku v hÍbke l,5m.
Multirúrybudú chránené popod dnom potoka v PE chráničke viď..rez V-Vl.
Popis križovania a súbehov miestnych komunikácií a štátnych ciest :

Pri realizácii navrhovanej stavby dôjde viackrát ku križovaniu miestnych komunikácií a to
nasledovne:
Rovnaňova, M.Benku, Hviezdoslavova, Kalinčiakova, 1.mája, Školská, Mojmírova, Duklianska.
Križovanie miestnych a účelových komunikácií s upraveným pevným povrchom bude vykonané
podvŕtaním. V miestach kde nie je priestor pre výkop pretláčacích jám, alebo z dôvodu
prekážajúcich inžinierskych sietí budú mieste komunikácie a spevnené plochy prekopané so
súhlasom správcu komunikácie na dvakrát v hÍbke min 0,90 m. Tým nedôjde k uzávierkam
komunikácií. Budovaný optický kábel bude chránený pod komunikáciou v plastovej chráničke pr.
110 mm.
Porušený povrch komunikácií a chodníkov bude po výstavbe uvedený do pôvodného stavu.
Chodníky, úzke komunikácie a spevnené plochy budú križované podvŕtaním z káblovej ryhy.
Pri realizácii
nasledovne:
Rez Cl

-

navrhovanej stavby dôjde 2 x ku križovaniu štátnych komunikácií a

to

Cľ Pri realizácii dôjde ku križovaniu št. cesty 11/511 - ul. Továrenská, ckrn 31,276.

Križovanie bude riešené mikrotunelovaním. HÍbka uloženej chráničky pod št. cestou bude min. 120
cm. Budované multirúry a optický kábel budú chránené pod komunikáciou v plastovej chránička pr.
11 O mm. DÍžka chráničky bude 23 m. Štartovacia jama bude vzdialená 3,07 m a cieľová jama 5,3 m
od krajnice vozovky.
C2' Na št. ceste 11111661 ckm 25,595 na Hviezdoslavovej ul.. Križovanie bude riešené
Rez C2
podtláčaním. HÍbka uloženej chráničky pod št. cestou bude min. 120 cm. Budované multirúry
a optický kábel budú chránené po komunikáciou v plastovej chráničke pr. 11 Omm. DÍžka chráničky
bude 15,3 m. Štartovacia jama bude vzdialená 1,5 m a cieľová jama 5,0 m od krajnice vozovky.
-

Stavba

bude

umiestnená

podľa

situácií

v

M 1:1000,

ktoré

sú

súčasťou

projektovej

dokumentácie pre vydanie územného rozhodnutia, vypracovanej Magdalénou Puzlíkovou,
autorizovanou stavebnou inžinierkou, SUPTel, Pri Šajbách 3, 831 06 Bratislava - Rača .
Dňom podania žiadosti bolo začaté územné konanie o umiestnení stavby verejnou vyhláškou.

ako príslušný stavebný úrad podľa ustanovenia § 117 ods.l, zákona
číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov ďalej
len „Stavebný zákon", v súlade s ustanovením §36 ods.l, ods. 4 stavebného zákona oznamuje
Mesto Zlaté Moravce,

verejnou vyhláškou
účastníkom územného konania

o umiestnení

stavby

a dotknutým orgánom štátnej správy začatie územného konania

a súčastne

nariaďuje

k prejednaniu

ústne

pojednávanie

spojené

s miestnym zisťovaním na deň:

27.

júna 2017 (utorok) o 9

3o

hod.

so stretnutím účastníkov konania na Mestskom úrade v Zlatých Moravciach, č. dv. 56,
s následným odchodom na miesto budúcej stavby .
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Kontakt: Mesto Zlaté Moravce, 1. mája č. 2, Zlaté Moravce 953 OJ (II. poschodie, č. dverí 56 )
stránkové hodiny: v pondelok 8 oo- 15°0 hod. a v stredu 8 oo- 16°0 hod., vybavuje : Ing. Jedlovský,
Tel. 037169 239 27, e-mail: ivanjedlovsky@zlatemoravce.eu, Fax: 037169 239 45
,

Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť na Mestskom úrade v Zlatých Moravciach
/Ul. 1. mája č. 2, II. poschodie, miestnosť č. 56/, v stránkových dňoch.
Oznámenie o začatí územného konania je doručené účastníkom konania verejnou vyhláškou
( § 36 ods. 4 stavebného zákona - veľký počet účastníkov územného konania a neznámi pobyt
účastníkov konania, §26 zákona o správnom poriadku ) a musí byt' po dľa § 26 ods. 2 zákona
o správnom poriadku vyvesené po d<;>bu 15 dní na úradnej tabuli Mesta Zlaté Moravce, resp.
zverejnené na internetovej stránke MsU Zlaté Moravce.
Za deň doručenia oznámenia stavebného konania sa považuje 15 deň vyvesenia a
zverejnenia oznámenia.
Účastníci konania, zástupcovia dotknutých orgánov štátnej správy a správcovia podzemných
inžinierskych sietí môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní,
inak sa na ne neprihliadne. V rovnakej lehote môžu oznámiť svoje stanovisko dotknuté orgány
štátnej správy.
Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, jeho zástupca musí predložiť
písomnú plnú moc s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.

Doručí sa účastníkom konania :

1.

Mesto Zlaté Moravce - úradná tabuľa - zverejnenie po dobu 15 dní

vyvesené dňa

2.

· · ·· · · · · · · · · · · · · · · ·· ·· ·· ·· · · · · ·· · · · ·· · ·· · · · · ·· · ·· · · ·· · ··
· ·· · · · ·· · ·· · · · · · · ·· ·· ·· · ·

zvesené dňa

Internet- stránka Mesta Zlaté Moravce

vyvesené dňa

· · · · ·· · · · · · · ·· · · · · · · · · · · · · · · · · ·· · ·· ·· ·· ·· · · ·· ·· · ·
· ·· · · · · ·· ·· · · · · ·· · ·· · · · · ·· · ·· · · ·

zvesené dňa
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Oznámenie o začatí územného konania sa doručí:

Orange Slovensko a. s., Metodová 8, 821 08 Bratislava, v zast. SUPTel s. r. o., Pri Šajbách 3,
Rača, 831 06 Bratislava - Rača, v zast. Magdalénou Puzlíkovou
Mesto Zlaté Moravce, Ul. 1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce
Západoslovenská distribučná, a. s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava
Technické služby mesta Zlaté Moravce, Bernolákova 59, 953 01 Zlaté Moravce
Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 Nitra
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a. s., Štúrova ul. č. 147, 949 65 Nitra
Západoslov. vodárenská spoločnosť a. s. , Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
Krajský pamiatkový úrad v Nitre, Námestie Jána Pavla II č. 8, 949 01 Nitra
Okresný úrad Zlaté Moravce, odb. starostlivosti o ŽP- ŠSOPaK, OH, ŠVS, 953 01
Okresný úrad Zlaté Moravce, odbor krízového riadenia, Sládkovičova 3, 953 01 Zl. Moravce
Okresné riaditeľstvo Hasičského a ZZ Zl. Moravce, ul. 1.mája IA, 953 01 Zl. Moravce
Okresný úrad Nitra, odbor cestnej dopravy a pozem.komunikácií, Štefánik. tr. 69, 949 01 Nitra
Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Útvar vedúceho hygienika Rezortu, Odd. oblastného
hygienika Zvolen , M. R. Štefánika 295/2, 960 02 Zvolen
SPP - distribúcia a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 1 1 Bratislava
Slovak Telecom a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Za kasárňou 3, 832 47 Bratislava
Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre, Piesková 32, 949 01 Nitra
Slovenský vodohosp. podnik š. p., OZ Piesťany, Nábrežie I. Krasku č. 3/834, 921 80 Piešťany
Slovenský vodohosp. podnik š. p., Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica
Prvá energetická a teplárenská spoločnosť s. r.o., Hviezdoslavova 84, 953 01 Zlaté Moravce
Slovanet a. s., Záhradnícka 15 1, 821 08 Bratislava 2

Oznámenie územného konania verejnou vyhláškou č. 263111294312017 - 005
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