
OBEC  KRASNANY 
Obecný  árac! 

013  03 KRASŇ ANY zyxvutsrponmlkjihgfedcbaZYWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

č . j. 2014/14309/SÚ/Za  vo Varíne dň a  04.08.2014 

R O Z H O D N U T I E 

Navrhovateľ :  TES MÉDIA,  s.r.o., Žilina, Kragujevská  3754/4s., 

Adresa:  Žilina, Kragujevská  3754/4 

/ď alej  len  navrhovateľ /  podal  dň a  26.05.2014  a doplnil  dň a  18.06.2014,  návrh  na  vydanie 
rozhodnutia o umiestnení  stavby 

pre stavbu:  „Pripojenie k  iníerneíu  v obci Kras ň any    IBV  Kút" 

v katastrálnom území:  Kras ň any 

na pozemkoch pare.  č .:  líniová  stavba 

ku ktorým má  :  navrhovateľ   líniovej stavby iné právo podľ a  § 139 ods.  1/ písm. e/ 

stavebného zákona, v zmysle ustanovenia  § 66 zákona  č .  351/2011 
Z.z. o elektronických  komunikáciách. 

Obec  Krasň any  ako  príslušný  stavebný  úrad  podľ a  §  117  zákona  č .  50/1976  Zb. 
o územnom  plánovaní  a stavebnom  poriadku  (stavebný  zákon)  v znení  neskorších  predpisov 
(ď alej  aj  „stavebný  zákon")  a zákona  č .  416/2001  Z.z.  o  prechode  niektorých  pôsobností  z 
orgánov  štátnej  správy  na  obce  a vyššie  územné  celky  v znení  neskorších  predpisov, 
zastúpené  v správnom  konaní  starostom  obce  podľ a  §  13  ods.  5  zákona  369/1990  Zb. 
o obecnom  zriadení  v znení  neskorších  predpisov,  preskúmal  návrh  podľ a  §  32    §  40 
stavebného  zákona.  Na  základe  tohto  posúdenia  vydáva  podľ a  §§  39,  42  ods.zyvutsrponmlkjihgfedcbaZVUTSRQPONMLKJIFEDCA  21,  56 
stavebného  zákona 

ROZHODNUTIE  O UMIESTNENÍ  STAVBY 

„Pripojenie k internetu v obci Krasň any   IBV Kút" 

Týmto  rozhodnutím  sa  stavba  „Pripojenie  k  internetu  v  obci  Krasň any    IBV  Kút" 

umiest ň uje  v kat.  území  Kras ň any  na  pozemkoch  pare.  č   líniová  stavba  (miestna 
č asť   Kút),  v súlade  so  situáciou  osadenia  v M  1  :  1000,  ktorá  je  neoddeliteľ nou  súč asť ou 
tohto  rozhodnutia (ôsma strana  rozhodnutia). 
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PRE  UMIESTNENIE  A REALIZÁCIU  STAVBY SÚ URČ ENÉ  TIETO  PODMIENKY: 

1.  UMIESTNENIE  STAVBY 
Stavba  bude umiestnená  v katastrálnom  území  obce  Krasň any,  na pozemkoch  pare.  č . 
....  líniová  stavba  (miestna  č asť   Kút).  Úč elom  stavby  je  vybudovať   novú 
telekomunikač nú  sieť   (širokopásmový  internet)  vRrasň anoch  pre  IBV  Kút,  ako 
rozšírenie existujúcej optickej káblovej trasy. 
Existujúca trasa optickej  siete  je vedená z obce Varín do obce Krasň any  a ide súbežne s 
cestou  č .  11/583  po  existujúcich  podperných  bodoch  el.  NN  siete.  Navrhovaná  trasa 
zač ína  na podpernom  bode  el. NN  vedenia  oproti  cintorínu  v  obci  Krasň any,  prechádza 
ponad  cez  cestu  č .  11/583  na  podperný  bon  el.  NN  siete,  ktorý  je  pri  plote  cintorína. 
Z podperného  bodu  je  zaústený  do  zeme,  situovaný  pozdĺ ž  plotu  cintorína  juhozápad 
smerom  cca  50m,  pozdĺ ž  plotu  na  severovýchod  k  miestnej  komunikácii,  kde  je 
ukonč ený  v mieste  ukonč enia  existujúcej trasy  optickej  siete,  v  zemnej  šachte.  Celková 
dĺ žka trasy je  cc 120m, použitý optický kábel parametrov D024F   LN   8W. 
Umiestnenie  stavby v zmysle predloženej situácie osadenia stavby v M  1: 1000. 

2.  MAJETKO   PRÁVNE  VYSPORIADANIE 
Stavba  sa  umiestň uje  v súlade  s ustanovením  §  66  zákona  č .  351/2011  Z.z. 
o elektronických  komunikáciách. 

3.  PODMIENKY  HYGIENICKÉ 
Ministerstvo  dopravy,  výstavby  a regionálneho  rozvoja  SR,  Útvar  vedúceho  hygienika 
rezortu,  Žilina,  záväzné  stanovisko  zo  dň a  28.05.2014  pod  zn.  16057/2014/D402
ÚVHR/33176,  súhlasné stanovisko bez pripomienok. 

4.  PODMIENKY  VYPLÝVAJÚCE  Z CHRÁNENÝCH  ÚZEMÍ  A  OCHRANNÝCH 
PÁSIEM zyvutsrponmlkjihgfedcbaZVUTSRQPONMLKJIFEDCA

V zmysle  vyjadrenie  Okresného  úradu  Žilina,  odb.  starostlivosti  o ŽP,  odd.  ochrany 
prírody  a krajiny,  zo  dň a  11.06.2014 pod  č . QUZAOSZP32014/015111/Cas,  stavba  sa 
nachádza  v území  ochranného  pásma  Národného  parku  Malá  Fatra,  v ktorom  platí 
v zmysle  §13  zákona  č .  543/2002  Z.  z.  O ochrane  prírody  a krajiny,  druhý  stupeň  
ochrany. Stavba  nezasahuje  do žiadnych  významných prvkov  v zmysle  RÚSES Žilina.  . 

5.  PODMIENKY  POŽIARNO   BEZPEČ NOSTNÉ 
OR  Hasič ského  a záchranného  zboru  Žilina,  vyjadrenie zo  dň a  23.05.2014  pod  č . p.  OR 
HZZA11374/2014,  súhlasné  stanovisko bez pripomienok. 

6.  Stavba  bude  ukonč ená  najneskôr  do  3  rokov  odo  dň a  nadobudnutia 
právoplatnosti  tohto  rozhodnutia  a po  jej ukonč ení  podá  stavebník  návrh, v zmysle 
§  79  stavebného  zákona,  na  vydanie  kolaudač ného  rozhodnutia.  K  návrhu 
predloží  porealizač né  zameranie  a  vyjadrenia  dotknutých  orgánov  a  organizácií 
štátnej  správy. zyxvutsrponmlkjihgedcbaZYVUTSRPONMKIHEDCBA

7.  Pred  zač atím  výkopových  prác  je  investor  povinný  odsúhlasiť   všetky 
podzemné  a nadzemné  vedenia  existujácicSi  inžinierskych  sietí  u  príslušných 
správcov  a vytýč i ť   ich  na  tvare  miesta.  Dodržať   ochranné  pásma,  STN  pri 
križovaní,  zemné  práce  prevádzať   tak,  aby  nedošlo  k ich  poškodeniu. 

8.  Pripomienky  dané pri vytýč ení stavby  musia byť   rešpektované v plnom  rozsahu. 
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9.  Podmienky  realizácie  stavby: 
•  Pri  výkopových  prácach  v blízkosti  vedení  zaistiť   majetok  tak,  aby  nedošlo  k jeho 

poškodeniu  a  znič eniu  v dôsledku  zosuvu  pôdy  a podobne.  Križovanie  a  súbeh  riešiť  
podľ a ustanovení  STN 73 6005. 

H  Pri  realizácii  stavby  nespôsobiť   škody  na  susedných  nehnuteľ nostiach,  stavebný 
materiál  ukladať   na  mieste  k tomu  urč enom,  nespôsobiť   z titulu  stavby  škody  na 
susedných pozemkoch  a stavbách a dbať  na verejný poriadok. 

•  Investič ný  zámer  koordinovať   so  zámermi  jednotlivých  investorov  v  dotknutom 
území. 

13  Križovanie  miestnych  komunikácií,  suchých  kanálov,  rigolov,  priepustov  realizovať  
podkopaním, podvŕ taním  a po raelizácii uviesť  do pôvodného  stavu. 

13  Výkopový  materiál  umiestniť   na  medzi  skládku,  resp.  zabezpeč iť   okamžitý  odvoz  na 
skládku  odpadov. 

a  Pred  zač atím  zemných  prác  a pred  vstupom  na pozemky  v súkromnom  vlastníctve  za 
úč elom  uloženia  káblov  prejednať   s vlastníkmi  nehnuteľ nosti  podmienky  vstupu  na 
pozemok. 

H  Káble uložiť  do  chránič iek. 
a  Po ukonč ení prác uviesť  pozemky do pôvodného  stavu. 
13  Stavebnou  č innosť ou nezamedziť  prístup k pozemkom a stavbám. 
rj  Poč as  stavebných  prác  nezneč isť ovať   pozemné  komunikácie  a cestu  č .  11/583,  pred 

výjazdom mechanizmov  na pozemné  komunikácie  tieto  oč istiť   tak,  aby  nedochádzalo 
k zneč isteniu pozemnej komunikácie  z titulu  stavebnej  č innosti. V prípade  zneč istenia 
zabezpeč iť  okamžitú  nápravu. 

0  Stavba bude realizovaná  dodávateľ sky,  po uskutoč není  konkurzu písomne  oznámiť   na 
stavebný  úrad. 

•  V prípade  archeologických  nálezov  poč as  výkopových  prác  postupovať   v zmysle 
zákona o štátnej pamiatkovej  starostlivosti. 

B  Odstraň ovanie  vegetač ného  krytu  (krovín  a stromov)  na  predmetnom  pozemku 
vykonávať   iba  za  základe  súhlasu  OÚ    odb.  ochrany  prírody  a krajiny,  v zmysle 
zákona  č . 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny. 

n  Zač atie  stavebných prác písomne oznámiť   stavebnému  úradu. v

v 

10. Ď alšie podmienky  realizácie  stavby: 

Podnik,  ktorý  poskytuje  verejnú  sieť   je  vo  verejnom  záujme  a v nevyhnutnom  rozsahu 
oprávnený v zmysle  § 66 zákona o elektronických  komunikáciách: 
(1) V nevyhnutnom rozsahu a ak je to vo verejnom záujme: 

a)  zriaď ovať   a  prevádzkovať   verejné  siete  a  stavať   ich  vedenia  na  cudzej 
nehnuteľ nosti, 

b)  vstupovať   v  súvislosti  so  zriaď ovaním,  prevádzkovaním,  opravami  a  údržbou 
vedení na  cudziu  nehnuteľ nosť , 

c)  vykonávať   nevyhnutné  úpravy  pôdy  a  jej  porastu,  najmä  odstraň ovať   a 
okliesň ovať   stromy  a  iné  porasty  ohrozujúce bezpeč nosť   a  spoľ ahlivosť   vedenia, 
ak to po predchádzajúcej výzve neurobil vlastník alebo užívateľ   pozemku. 

(2)  Povinnosti  zodpovedajúce  oprávneniam  podľ a  odseku  1  písm.  a)  sú  vecnými 
bremenami  viaznucimi  na  dotknutých  nehnuteľ nostiach.  Návrh  na  vykonanie 
záznamu do katastra nehnuteľ ností podá podnik. zyvutsrponmlkjihgfedcbaZVUTSRQPONMLKJIFEDCA
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(3)  Je povinný  pri  výkone  práv podľ a  odseku  1 poč ínať   si tak,  aby nespôsobil  škodu  na 
nehnuteľ nostiach  alebo  porastoch,  a  ak  sa  jej  nedá  vyhnúť ,  aby  ju  obmedzil  na 
najmenšiu  možnú  mieru.  O  zač atí  výkonu  práva  je  povinný  upovedomiť   vlastníka 
alebo  užívateľ a  dotknutej  nehnuteľ nosti  najmenej  15 dní vopred.  Z  dôvodu  havárie, 
výkonu práv podľ a zmluvy o poskytovaní  verejných služieb alebo poruchy na vedení 
môže  podnik  vstúpiť   na  cudziu  nehnuteľ nosť   aj  bez  predchádzajúceho 
upovedomenia; v takom prípade upovedomí vlastníka alebo užívateľ a  bezodkladne. 

(4) Po  skonč ení  nevyhnutných  prác povinný  uviesť   nehnuteľ nosti  do predošlého  stavu,  a 
ak to nie je možné vzhľ adom na povahu vykonaných prác, do stavu zodpovedajúceho 
predchádzajúcemu  úč elu  alebo  využívaniu  nehnuteľ nosti.  Ak  to  nie je  možné  alebo 
ak je  výsledný  stav nehnuteľ nosti  horší  ako jej pôvodný  stav  alebo ak vznikla  škoda 
na  porastoch,  je  povinný  vyplatiť   vlastníkovi  nehnuteľ nosti  jednorazovú  primeranú 
náhradu  zodpovedajúcu  miere  obmedzenia  využívania  nehnuteľ nosti.  Nárok  na 
jednorazovú  náhradu  si  musí  vlastník  nehnuteľ nosti  uplatniť   v príslušnom  podniku 
do jedného  roka  odo  dň a  vzniku  núteného  obmedzenia  užívania  nehnuteľ nosti,  inak 
toto  právo  zaniká.  Ak  sa  podnik  a  vlastník  nehnuteľ nosti  na  výške  primeranej 
náhrady nedohodnú, každý z nich môže podať   súdu návrh na rozhodnutie  do  šiestich 
mesiacov odo dň a uplatnenia si nároku v príslušnom  podniku. 

(5)  Ak je  vlastník  alebo  užívateľ   nehnuteľ nosti  v dôsledku  výkonu  práv  podniku  podľ a 
odseku  1 obmedzený  v  obvyklom  užívaní  nehnuteľ nosti,  má  právo  na  jednorazovú 
primeranú  náhradu  za  nútené  obmedzenie  užívania  nehnuteľ nosti.  Nárok  na 
jednorazovú  náhradu  si  musí  vlastník  nehnuteľ nosti  uplatniť   v príslušnom  podniku 
do jedného  roka  odo  dň a  vzniku  núteného  obmedzenia  užívania  nehnuteľ nosti,  inak 
toto  právo  zaniká.  Ak  sa  podnik  a  vlastník  nehnuteľ nosti  na  výške  primeranej 
náhrady  nedohodnú, je  každý  z nich  oprávnený  podať   súdu návrh na rozhodnutie  do 
šiestich mesiacov odo dň a uplatnenia si nároku v príslušnom  podniku. zyxvutsrponmlkjihgedcbaZYVUTSRPONMKIHEDCBA

11.  Pri  realizácii  stavby  dodržať   podmienky,  vyplývajúce  z  vyjadrení 
dotknutých  organizácií  a orgánov  štátnej  správy: 

Okresný  úrad  životného  prostredia  Žilina,  odbor  štátnej  starostlivosti  o životné 
prostredie  obvodu, príslušný  orgán  štátnej  správy v odpadovom  hospodárstve, 
Vyjadrenie  zo  dň a  11.06.2014  pod  č .  OUZAQSZP32014/017488/Slt,  súhlasné 
stanovisko za dodržania  podmienok:  zyvutsrponmlkjihgfedcbaZVUTSRQPONMLKJIFEDCA
 Investor stavby  bude viesť   evidenciu druhov odpadov vzniknutých poč as  realizácie stavieb v 

súlade s vyhlášky MŽP SR č . 310/2013 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona 
o  odpadoch v znení neskorších predpisov, a druhy odpadov zaradí podľ a platného Katalógu 
odpadov vyhlášky MŽP SR č . 284/2001 Z.z. 

  Vyprodukované  odpady je  pôvodca  (investor stavby) povinný  odovzdať  oprávnenému subjektu 
na zhodnotenie alebo zneškodniť  len na povolenej skládke alebo vo vhodnom zariadení. 
V kolaudač nom konaní žiadame predložiť : 

  doklady  o  druhoch,  množstve  a  zabezpeč ení  zhodnotenia  alebo  zneškodnenia jednotlivých 
druhov  odpadov  (evidenč né  listy  odpadov,  faktúry  odberu  odpadov)  u  oprávnených 
odberateľ ov. 
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Okresný  árad  životného  prostredia  Žilina,  odbor  štátnej  starostlivosti  o životné 
prostredie  obvodu, príslušný  orgán  štátnej správy  ochrany  prírody  a krajiny, 
Vyjadrenie  zo  dň a  11.06.2014  pod  č .  OUZAOSZP32014/015111/Cas,  súhlasné 
stanovisko bez pripomienok. 

Okresný  úrad  životného  prostredia  Žilina,  odbor  štátnej  starostlivosti  o životné 
prostredie  obvodu, príslušný  orgán  štátnej  správy  ochrany  vôd, 
Vyjadrenie  zo  dň a  27.06.2014  pod  č .  OUZAOSZP32014/0174866/Var.,  súhlasné 
stanovisko bez pripomienok. 

SPP D, a.s.,  Žilina  zyvutsrponmlkjihgfedcbaZVUTSRQPONMLKJIFEDCA
Vyjadrenie  zo  dň a 22.05.2014 pod  č .  TD/657/ZA/A/AS/2014,  súhlasné stanovisko za dodržania 
podmienok:. V záujmovom území stavby sa siete vo vlastníctve SPPD,  a.s., nenachádzajú. 

SSE D, a.s., Žilina 
Vyjadrenie  zo  dň a  07.08.2014,  súhlasné  stanovisko  za  bez  pripomienok.  V predmetnej 
lokalite sa nenachádzajú žiadne el. zariadenia v správe SSED.  a.s. Žilina.. 

SEVAK, a.s., Žilina 
Vyjadrenie  zo  dň a  22.05.2014  pod  č .  9173/2014/23,  súhlasné  stanovisko  bez 
pripomienok, v predmetnej  lokalite sa siete v správe SEVAK, a.s Žilina, nenachádzajú. 

OR  HaZZ v  Žiline 
Vyjadrenie  zo  dň a  23.05.2014  pod  č .  ORHZ.ZA11374/2014,  súhlasné  stanovisko  bez 
pripomienok. v

v  v 

ZSK, odbor  dopravy,  Žilina 
Vyjadrenie  zo  dň a  17.06.2014  pod  č .  4182/2014/ODaRROOl.  Na  základe  predloženej 
dokumentácie  súhlasíme  s realizáciou  stavby  v prípade  dodržania  podmienok 
stanovených správcom komunikácie  SC ŽSK. 

v  v 

Správa  ciest Žilinského  samosprávneho  kraja  Žilina 
Vyjadrenie  zo  dň a  18.06.2014  pod  č .  43/2014/SC  ŽSK    108,  súhlasné  stanovisko  za 
dodržania  podmienok: 
1.  Požadujeme dodržať  potrebnú  výšku vzdušného vedenia nad cestou 11/583  v súlade splatnou 

STN. 
2.  Stavebné  práce  nesmú  obmedziť   plynulosť   a  bezpeč nosť   cestnej  premávky  na  ceste 

(neskladovať  materiál stavby a ostatné materiály na ceste). 
3.  V prípade,  že  dôjde  k  zneč isteniu  vozovky, je  žiadateľ   zodpovedný  za  vyč istenie  cesty 

bezprostredne po jej zneč istení. 
4.  Označ enie miesta  doč asným dopravným znač ením,  poč as výkonu  stavebných 

prác  prác,  zabezpeč í investor na vlastné  náklady. DDZ schvaľ uje OR PZ, ODI Žilina. 
5.  Žiadateľ  zodpovedá za všetky prípadné škody vzniknuté na majetku SC ŽSK alebo tretích osôb 

v súvislosti s realizovaním prípojky optického kábla. 
6.  Pri akomkoľ vek zásahu do telesa cesty 11/583 požiadať  správcu cesty o vyjadrenie. 

Okresný  úrad  Žilina, odbor  cestnej dopravy  a pozemných  komunikácií 
Rozhodnutie  zo  dň a  30.06.2014  pod  č .  OUZAOCDPK20148019913/2/SCA,  dodržať  
podmienky  dané  rozhodnutím. zvutsrponmlkjihedcbaZVTSPONKJEDCBA

v 

Okresné  riaditeľ stvo  policajného zboru  Žilina, Okresný  dopravný  inšpektorát 
Súhlasné stanovisko zo dň a 27.06.2014, odsúhlasený projekt  stavby. 
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Toto rozhodnutie nenahrádza  rozkopové povolenie,  na požiadanie vydá obce  Krasň any. 

Námietky  úč astníkov  konania:  zyxvutsrponmlkjihgfedcbaZYWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

V zákonom stanovenej lehote neboli vznesené žiadne pripomienky. 

Toto  rozhodnutie  platí  v zmysle  §  40  ods.  1  stavebného  zákona  3  roky  odo  dň a,  kedy 
nadobudlo  právoplatnosť .  Predĺ žiť   platnosť   územného  rozhodnutia je  možné  pred  uplynutím 
tejto lehoty. 

O d ô v o d n e n i e . 

Navrhovateľ ,  TES  Média,  s.r.o.  Žilina,  Kragujevská  3754/4,  podal  návrh  o 
umiestnenie  stavby: „Pripojenie k internetu v obci Krasň any   IBV Kút", na pozemkoch  pare. 
č .  líniová stavba, kat. územie Krasň any,  lokalita Kút. 

Oznámením  pod  č . 2014/14309/SÚ/Za  zo dň a 24.06.2014,  oznámil  stavebný  úrad 
zač atie  územného  konania  verejnou vyhláškou  podľ a  § 36  ods.  4/  stavebného  zákona,  keď že 
ide o líniovú stavbu v zmysle  § 139 ods. 3 písm.  f/ stavebného zákona,  malo povahu verejnej 
vyhlášky a bolo vyvesené na úradnej tabuli Obce  Krasň any. 
Oznámenie,  verejná vyhláška,  bola  zverejnená na  úradnej  tabuli  Obce  Krasň any  po  dobu  15 
dní.  Tým  istým  oznámením  stavebný  úrad  oznámil  dotknutým  orgánom  a organizáciám 
štátnej  správy  zač atie  územného  konania  a  upustil  od ústneho  pojednávania.  Stavebný  úrad 
v oznámení  upozornil  úč astníkov  konania  a dotknuté  orgánom  a organizáciám  štátnej  správy, 
že  svoje námietky  a pripomienky  k návrhu  môžu vzniesť   najneskôr do  7 pracovných  dní  odo 
dň a  doruč enia  oznámenia,  pretože  sa  na  neskôr  podané  námietky  neprihliadne.  Zákonom 
stanovenej lehote neboli  vznesené žiadne námietky úč astníkov  konania. 

Obec  Krasň any,  stavebný  úrad  posúdila  návrh  na  umiestnenie  stavby  podľ a  §  37 
stavebného  zákona  a zistila,  že jej  umiestnenie  zodpovedá  hľ adiskám  starostlivosti  o  životné 
prostredie  resp.  týmto  hľ adiskám  neodporuje,  ani  životné  prostredie  neohrozuje.  K  návrhu 
bola  priložená  projektová  dokumentácia  s  vyjadreniami  zainteresovaných  orgánov 
a  organizácií. 

Svoje  stanoviská  oznámili  tieto  orgány  štátnej  správy  MD,  V a  RR  SR,  Útvar 
vedúceho  hygienika  rezortu,  Žilina,  SEVAK,  a.s.  Žilina,  SSEB,  a.  s.  Žilina,  SPPD,  a.  s. 
Žilina,  Okresný  úrad  Žilina,  odb.  starostlivosti  o  ŽP,  odd.  ochrany  prírody  a vybraných  zložiek 
ŽP    orgán  SS  ochrany  prírody  a  krajiny,    SS  OPaK,    SS  v  odpadovom  hospodárstve,  OR 
HaZZ Žilina,  ST, a.s. Žilina, Žilinský  samosprávny  kraj Žilina. 

Predložené  stanoviská  si  navzájom  neodporovali,  boli  skoordinované  a  zahrnuté  do 
podmienok  tohto  rozhodnutia. 

Vzhľ adom  na  všetky  uvedené  skutoč nosti  má  stavebný  úrad  za  to,  že  podľ a 
podmienok  uvedených  vo  výroku  územného  rozhodnutia  nebudú  neprimerane  obmedzené  č i 
ohrozené práva a oprávnené záujmy úč astníkov konania, a preto rozhodol  tak ako je  uvedené.  zyvutsrponmlkjihgfedcbaZVUTSRQPONMLKJIFEDCA
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Pouč enie : zyxvutsrponmlkjihgfedcbaZYWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Podľ a  §  54  zákona  č .  71/1967  Zb.  o správnom  konaní  proti  tomuto  rozhodnutiu 

možno  podať   odvolanie  v lehote  15  dní  odo  dň a  doruč enia  rozhodnutia  na  Obec  Krasň any, 
Obecný  úrad,  013  03  Krasň any.  O odvolaní  rozhodne  Krajský  stavebný  úrad  v Žiline. 
Rozhodnutie je možné preskúmať   súdom podľ a príslušných ustanovení  Obč ianskeho  súdneho 
poriadku. 

Toto  oznámenie  sa  doruč uje verejnou vyhláškou  v zmysle  § 26  ods.  2 zákona  č .  71/1967 
Zb. o správnom  konaní  (správny  poriadokh v znení neskorších  predpisov,  a vyvesí  sa na 
dobu  15 dní  na úradnú tabuľ u obce. Posledný deň  tejto lehoty  je dň om  doruč enia. 

Vyvesené d ň a . . .  M M . 

Zvesené dň a  . . . .zyvutsrponmlkjihgfedcbaZVUTSRQPONMLKJIFEDCA4?:P.?: .^ . ( í 

Rozhodnutie  sa doruč í: 
1.  TES Média,  s.r.o., 010 01 Žilina, Kragujevská 3754/4 
2.  Jozef Strakoš, Krasň any  280 
3.  Okresný  úrad Žilina,  odb.  starostlivosti  o ŽP, odd. ochrany prírody  a vybraných  zložiek 

ŽP, Žilina Nám. M.R. Štefánika 1,    odb.  ŠS  ochrany vôd 
  Odb. ŠS odpadového  hospodárstva 
  Odb. ŠS OPaK 

4.  SPPD, a.s., 825  11 Bratislava 26, Mlynské Nivy 44/a 
5.  SSED, a.s. Žilina ul. Pri Rajč ianke 
6.  SEVAK, a.s. Žilina Bôrická cesta  1960 
7.  OR Hasič ského a záchranného  zboru Žilina Nám. požiarnikov 1 

MD, V a RR SR, Útvar vedúceho hygienika, odd. obi. hygienika, 010 01 Žilina 
8.  Hviezdoslavova 48 
9.  Slovák Telekom, Žilina 010 08, ul. Poštová 1 
10.  Správa ciest ŽSK, Žilina 010 01, M. Rázusa  101 
11.  ŽSK, odbor dopravy a regionálneho  rozvoja, Žilina 011 09, Komenského  48 
12.  OR PZ Žilina, ODI, 010 75 Žilina, Veľ ká Okružná 31 
13.  Okresný úrad Žilina, odb. cestnej dopravy  a pozemných komunikácií, Žilina, A. Kmeť a 

17 
14.  S Ú  p r e  spis 

•/• 

peč iatky,  podpis 
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Situácia osadenia  stavby: „Pripojenie k internetu v obci  Krasň any   1BV Kút", na  pozemkoch zvutsrponmlkjihedcbaZVTSPONKJEDCBA
P310 č   líniová  stavba, kat. územie Krasň any (miestna  č asť  Kút), M  1:1000.  

l odnut ím  5.  
íuj e STAVEBNÝ  OBVOD  na  pi oche 

i rani č enej   č ervenými  č iarami ,  
'nasleduj úcich  pare.   pozemkov:  zyvutsrponmlkjihgfedcbaZVUTSRQPONMLKJIFEDCA

fjy/osfc 

Vo Varíne dň a ...ÍTJitM.L  podpis 

•••é
.,286/5  

\   i  
\ 

\  I  NLGEDA

LEGENDA: 

  Kábel  v zemi v ohrani č t e  v hĺ bke cca  0,7m (vedený  popr i  plot e  cint orína) 

Kábel  vedený vzduchom  na  podporných  bodoch  (bet ónových  st ĺ poch) 

CD  Podporný  bod  (bet ónový  st ĺ p) 

Zemná  šacht a  umiest nené  pod  povrchom 

•   Jest vuj úce vedenie  opt ického  kábla 
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