O B E C ORAVSKÝ B I E L Y P O T O K
027 42 Oravský Biely Potok č. 132
Číslo: 199-1/2019/OBP
Vybavuje: Ing. Katarína Gossányiová

V Oravskom Bielom Potoku dňa: 03.07.2019
kontakt: 043/5395411

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
VEC:

Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania spojeného
s miestnym zisťovaním podľa § 36 ods. 1 a 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov

Dňa 01.07.2019 bol na Obec Oravský Biely Potok doručený a dňa 03.07.2019 doplnený návrh
stavebníka: Slovák Telekom, a.s., IČO: 35 763 469, so sídlom Bajkalská 28, 817 62 Bratislava,
v zastúpení InfoTel, spol. s r.o., IČ: 46 981 071, so sídlom Novolíšeňská 18, 628 00 Brno,
na vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby: „INS_FTTH_TVRD_01_Oravský Biely
Potok", na pozemkoch v katastrálnom území Oravský Biely Potok:
parcely registra C-K.N:
28/54, 28/56, 28/58, 102/3, 28/3, 28/4, 94, 95/2, 28/14, 28/168, 489/1, 488/1, 486, 485, 64/2,
196/3,28/53,474, 1216, 1169/2, 1221, 1218, 1219, 1217, 475, 454/1, 1207, 1215, 1209, 1213,
1214, 1212, 1211, 1210, 1035, 1208, 505/5, 505/2, 514/8, 514/9, 515/7, 515/8, 551/18, 551/20,
551/17, 551/14, 551/13, 551/8, 612/9, 515/18, 349/1, 482/1, 612/6,
parcely registra E-K.N:
9999/71, 9999/99, 877/5, 9999/65, 9999/66, 877/7, 835, 877/8, 9999/69, 877/22, 877/21,
877/11, 2933/9, 9999/67, 2933/8, 2933/14, 9999/74, 9999/100, 2933/10, 9999/68, 9999/73,
9999/5,9999/72,493/100,9999/70, 9999/62,2933/5,9999/51,2933/3,2908,3176, 3173,3172,
3166, 3163, 3162, 3158, 3157, 3153, 3144, 3143, 3142, 3177, 3178, 3180, 3181, 2933/2, 3185,
3190, 3191, 3192, 3197, 3198, 3201, 3202,
podľa predloženej projektovej dokumentácie. Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.
Na základe vyššie uvedeného, stavebný úrad podľa § 36 ods. 1 a 4 stavebného zákona v znení
neskorších predpisov oznamuje začatie územného konania a súčasne na prerokovanie
predloženého návrhu

nariaďuje
na deň 23.07.2019 (utorok) o 11.00 hod.
ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním, so stretnutím pozvaných v zasadačke
obecného úradu v Oravskom Bielom Potoku.
Predložený projekt rieši vybudovanie verejnej elektronickej komunikačnej siete spoločnosti
Slovák Telekom, a.s., za účelom skvalitnenia a rozšírenia poskytovaných služieb, pre
obyvateľov aj návštevníkov obce Oravský Biely Potok.
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Do podkladov uvedeného návrhu pre vydanie rozhodnutia môžu účastníci konania nahliadnuť
na obecnom úrade v Oravskom Bielom Potoku počas úradných hodín zverejnených na webovej
stránke obce a svoje námietky a pripomienky si uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní,
pretože na neskôr podané námietky sa neprihliadne.
V rovnakej lehote môžu oznámiť svoje stanoviská dotknuté orgány. A k dotknutý orgán
v určenej lehote neoznámi svoje stanovisko k umiestňovanej stavbe, má sa za to, že s takto
umiestnenou stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí. A k niektorý z dotknutých
orgánov potrebuje na riadne posúdenie návrhu dlhší čas, stavebný úrad na jeho žiadosť určenú
lehotu pred jej uplynutím primerane predĺži.
V zmysle § 3 ods. 2 zákona č. 71/1967Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení
neskorších predpisov pri nahliadnutí do podkladov alebo na požiadanie stavebný úrad
účastníkom konania, zúčastneným osobám, ktorých sa konanie týka, poskytne pomoc
a poučenie, aby pre neznalosť právnych predpisov neutrpeli v konaní ujmu.
A k sa niektorý z účastníkov konania nechá zastupovať, musí jeho zástupca predložiť písomné
splnomocnenie s podpisom toho účastníka konania, ktorý sa nechal zastupovať.

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa ustanovenia § 26 zákona
č. 71/1976 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov
a bude vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce. Posledný deň tejto lehoty je dňom
doručenia. Správny orgán zverejňuje písomnosť súčasne aj iným spôsobom v mieste
obvyklým, v rozhlase, na internetovej stránke obce.
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