
OBEC DOLNÁ TIZINA 
Spoločný obecný úrad 

013 03 Varín, Námestie sv, Floriána 1002 
č. j. 2013/13120/SU/Za vo Varíne dňa. 04,09.2013 

O Z N Á M E N i E 
O ZAČATÍ STAVEBNÉHO KONANIA VEREJNOU VYHLÁŠKOU 

podľa § 61 ocis. 4 zákona č. 50/1976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) 

v znení neskorších predpisov • 

TES MÉDIA, s.r.o., Žilina, Kragujevská 3754/4, podala na tunajšom úrade dňa 
27.03.2013 a doplnila dňa 07.08.2013, žiadosť o vydanie dodatočného povolenia stavby 
„Optické prepojenie Dolná Tižina - internet" na pozemkoch pare. č líniová stavba 
kat. územie Dolná Tižina, na pozemkoch pare. e líniová stavba kat. územie 
Krasňanv. 
Popis vedenia trasy: 
V obci Krasňany, časti „Na Hámre" je na stĺpe el. vedenia ukončená trasa káblového 
distribučného systému (KDS). Tu sa pripája nové vedenie, ktoré pokračuje pozdĺž cesty do 
časti „ Koncom do Závoza ". Pokračuje časťou Pažite, kde križuje potok Kúr (trasa na situácii 
vyznačená červenou farbou). Ďalej trasa pokračuje v katastrálnom území Dolná Tižina 
v častiach Pažite a častiach Od Pažite. Ukončenie vedenia trasy je napojením na existujúce 
vzdušné optické vedenie časti Za hlbokým (trasa na situácii vyznačená zelenou farbou). 
Celková dĺžka trasy je cca 1290 m. 

Obec Dolná Tižina, ako príslušný stavebný úrad v zmysle § 119 ods. 3/ zákona č. 
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 
neskorších predpisov, v súlade s ustanovením § 88a/ stavebného zákona oznamuje začatie 
stavebného konania dotknutým orgánom štátnej správy a známym účastníkom konania. 

Pretože sú stavebnému, úradu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje 
dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, upúšťa sa v zmysle § 61 ods. 2 
stavebného zákona, v znení jeho neskorších predpisov od miestneho zisťovania a ústneho 
konania. 

Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na tunajšom úrade v úradných hodinách. 
Účastníci konania môžu do podkladov pre rozhodnutie nahliadnuť a svoje námietky 
a pripomienky k návrhu uplatniť najneskôr do 7 dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, 
inak sa na ne neprihliadne. 

Ak sa niektorý z účastníkov nechá zastupovať, musí jeho zástupca predložiť písomnú 
plnú moc s podpisom toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať. 

Vybavuje: big. Janka Švábiková Žaťková 
Stránková dni: Pondelok: 800'1 ŕ; lf-1500 

Tf. linka: 041/5692081 
Streda: 9m-ľŕ; if" • l f ° 



Toto oznámenie sa doručuje verejnou vyhláškou v zmysle § 26 ods, 2 zákona L 71/1967 
Zb. o správnom konaní (správny poriadok), v znení neskorších predpisov, a v y v e s i j a n a 
dobu 15 dní na ú radnú tabuľu obce. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. 
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úzG'näié konanie 
stavebný poriadok jyjgr. Anton ĎIJRANA 

starosta obce 

Vyvesené dňa 

Zvesené dňa .. 
Odtlačok pečiatky, podpis 

Oznámenie sa doručí: 
1. TES Média, s.r.o., 010 01 Žilina, Kragujevská 3754/4 
2. Ing. Vladimír Štancel. STEP-el. proj., Žilinská cesta 63, Lietavská .Lúčka 
3. SSE-D, a.s. Žilina, Pri Rajčianke 2927/8 
4. Obvodný úrad ŽP Žilina Nám. M.R. Štefánika 1 - ŠS ochrany vôd 
5. - ŠS v odpadovom hospodárstve 
6. - ŠS OPaK 
7. SEVAK, a.s. Žilina Bôrická cesta 1960 
8. OR Hasičského a záchranného zboru Žilina Nám. požiarnikov 1 
9. MD, V a RR SR, Útvar vedúceho hygienika, odd. obi. hygienika, 010 01 Žilina 

Hviezdoslavova 48 
10. Slovák Telekom, Žilina ul. Poštová 1 

Na vedomie: 
11. SPP-D, a.s. Žilina, Závodská cesta 26/2949 
12. SSE-D, a.s. Žilina ul. Pri Rajčianke 
13. Orange Slovensko, a.s., UC2, 974 05 Banská Bystrica ul. Zvolenská 21 
14. Telefónica Slovakia, s.r.o., 974 01 Banská Bystrica, Na Troskách 25 

Vybavuje: Ing. Janka Svábikavá Zátkovú 
Stránková dni: Pondelok: S00'!!0"; 12°°-15"° 

Tf. linka: 041/5692081 
Streda: <>""-! ľ»: l f - . l f 



I 


