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OBEC SOBLAHOV 
Obecný úrad, 913 38 Soblahov 

98/488/2021/ OcÚSo/2-Km                                                              V Soblahove dňa 06.07.2021          
       

 

 

V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A  
 

OZNÁMENIE 
 

o začatí územného konania podľa § 36 ods. 4  zák. č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) v znení neskorších 

predpisov stavebného zákona a nariadenie ústneho pojednávania 

 

        Navrhovateľ: Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62, Bratislava, v zastúpení TTL 

Group s.r.o., Sládkovičova 183/47, 957 01, Bánovce nad Bebravou podal dňa 20.04.2021 

návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby: 

 

„ INS FTTH TN TRTU 02 Soblahov" 

 

Stavba je navrhnutá v katastrálnom území Soblahov.  

Stavba je vo verejnom záujme podľa Zákona č. 351/2011 Z.z. a § 66 tohto zákona.  

 

Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.   

 

Obec Soblahov ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. 

o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „stavebný zákon“) vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy podľa § 5 písm. a) 

zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o 

zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 

zákon) v znení neskorších predpisov v súlade s ustanovením §36 stavebného zákona oznamuje  

začatie územného konania dotknutým orgánom štátnej správy a známym účastníkom konania a 

súčasne  

nariaďuje 

na prerokovanie návrhu ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním 

na deň  27.7. 2021 o 9,00 hod. 

so stretnutím  na obecnom úrade v obci  Soblahov, v miestnosti stavebného úradu.  

 

Popis stavby 

           Účelom pripravovanej líniovej stavby „INS FTTH_TN TRTU_02_Soblahov" je zvýšiť 

kvalitu ako aj kapacitu poskytovaných telekomunikačných služieb pre obec Soblahov, 

zodpovedajúcu 21. storočiu, a poskytnúť telekomunikačné služby všetkým obyvateľom obce 

Soblahov. Dĺžka navrhovanej trasy je cca 17488 m. Navrhovaná trasa rieši vybudovanie novej 

telekomunikačnej siete v obci Soblahov, trasa sa nachádza kompletne v k.ú. Soblahov. 

Plánovanou výstavbou budú dotknuté všetky ulice obce, tak aby bolo možné pripojit' na 

plánovanú telekomunikačnú sieť všetkých obyvateľov obce ale aj obecné objekty a 

podnikateľské subjekty.  
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Súčasťou stavby je vybudovanie sústavy skriniek PODB s rozmermi cca 150x55x35 cm 

(VxŠxH) v sivom plastovom prevedení (obdoba el. rozvodných skríň), ktoré budú situované na 

verejnom priestranstve.  

 

Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť pred dňom ústneho konania na Obecnom úrade v 

Soblahove, u navrhovateľa, resp. pri ústnom konaní. 

Účastníci územného konania môžu svoje námietky a pripomienky k návrhu uplatniť najneskôr 

pri ústnom konaní, inak sa na ne neprihliadne.  

V tej istej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány štátnej správy, inak sa v zmysle § 36 

ods. 3 stavebného zákona má za to, že s návrhom z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasia. 

Ak sa nechá niektorý z účastníkov zastupovať, predloží jeho zástupca  písomnú plnú moc. 
 

Upozornenie: 

     Stavebný úrad upozorňuje účastníkov konania, že v odvolacom konaní sa neprihliada na 

námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci 

uplatnené mohli byť. 
 

 

 

 

   Marian Hudec                                   

starosta obce Soblahov  
 

 

 

 

 

Podľa § 36 ods. 4 stavebného zákona toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky a 

musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu, Obce Soblahov. 

Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. 

 

 

 

             

 

 

                      

 

Vyvesené: 

Zvesené: 

Pripomienky: boli – neboli 

 

Potvrdené:  

  

--------------------------- 
odtlačok pečiatky obce 

a podpis oprávnenej osoby 
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Oznámenie sa doručí: 

 

Účastníkom konania - poštou: 

1. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 

2. TTL Group s.r.o., Sládkovičova 183/47, 957 01 Bánovce nad Bebravou 

3. Obec Soblahov 

4. Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava 

5. TVK a.s., 911 01 Trenčín, Kožušnícka 4 

6. SPP – distribúcia a.s., 825 19 Bratislava 26, Mlynské nivy 44/b 

7. SVP š.p. Piešťany, Nábr. I.Krasku 3/384, 921 80 Piešťany 

8. Orange Slovensko a.s., Letná  796/9, 921 01 Piešťany 

9. Slovanet a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 

10. Mesto Trenčín, Mierové námestie č.2, 91101 Trenčín 

 

 

Verejnou vyhláškou - vlastníkom pozemkov a stavieb, koho práva, právom chránené záujmy 

alebo povinnosti môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté – líniová stavba   

 

 

Na vedomie poštou: 

11. Krajský pamiatkový úrad Trenčín 

12. SC, TSK, 911 05 Trenčín, Brnianska 3 

13. Slovenská správa ciest,  IVCS Žilina, M.Rázusa 104/A, 010 01 Žilina 

14. Okresný úrad Trenčín, Odbor starostlivosti o ŽP, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín – 

odpadové hospodárstvo 

15. Okresný úrad Trenčín, Odbor starostlivosti o ŽP, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín – 

štátna vodná správa 

16. Okresný úrad Trenčín, Odbor starostlivosti o ŽP, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín – 

ochrana prírody a krajiny   

17. Okresný úrad Trenčín, Pozemkový a lesný odbor, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín  

18. Okresný úrad Trenčín, Odbor krízového riadenia, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín   

19. Okresný úrad, Odbor cestnej dopravy a PK, 911 01 Trenčín, Hviezdoslavova 3 

20. Okresné riaditeľstvo PZ, ODI, 911 42 Trenčín, Kvetná 7 

21. Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Trenčín, Odd. telekomunikačných služieb, 

Jilemnického 1, 911 42 Trenčín 

22. Ministerstvo obrany SR, odbor správy majetku štátu, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava 

23. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava  

24. RÚVZ Trenčín 

25. ORHaZZ v Trenčíne 

 

 

 


