
OBEC BEŠA -07672 Vojany 

Obecný úrad Beša 107, 076 72 Vojany, IČO: 00331309, Tel.: +421 56 63 95 258 

Č.j. 20-01/2022/SO-OZN/Ko 	 Beša 15.02.2022 

Oznámenie 
o začati územného konania a nariadenie ústneho pojednávania s miestnym zistovanim 

VEREJNA VYHLASKA 

Dňa 26.01.2022 podal navrhovatel': Vychodoslovenská distribučná, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 
36599361 na tunajšom Oracle návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestneni liniovej inžinierskej stavby: 
"VVN6836 Beša — Oprava vedenia S001 Optická telekomunikačná siet" v rozsahu stavby: 
Trasa stavby: 
Zriadenie liniovej inžinierskej stavby optického vedenia (telekomunikačná stavba) v katastrálnom kern( Beša v trase od existuyiceho PB VVN 
vedenia č. 155 na pozemku reg. CKN parc. č. 473 (EKN 262) po jestvujki PB NN siete '6. 9 na pozemku reg. CKN parc. č. 393 (EKN č. 1602/5) 
v celkovej dižke 175 m. 
Odel a popis stavby: 
Očelom stavby je zriadenie telekomunikačného optick6ho inteligentn6ho meracieho systámu zberu a uchovávania informácii z odberných miest 
a vytvorenie podmienok pre poskytovanie telekomunikačných služieb zákaznikom. Stavba sa navrhuje v novej trase na pozemkoch v k.ú. Beša 
ako pokládka novej podzemnej HDPE trubky 40/33mm, do ktorej bude zafúknuty 72 vláknový optický kábel. 
• pozemky parcelné čislo: CKN 393 (EKN 1602/5), CKN 41/2 , 40/2, 38/3 (EKN 1602/4), CKN 37, 36 (EKN 1602/3), CKN 821/2 (EKN 269, 

268, 267, 266/2), CKN 823 (EKN 266/1, 265), CKN 473 (EKN 265, 264, 263, 262) 
• katastrálne územie: Beša 
• Odaje o vlastnickom alebo inom práve k pozemkom: navrhovatel' je držitel'om všeobecneho povolenia na poskytovanie elektronickych 

komunikačnych sietí a elektronickych komunikačných služieb podl'a ustanovení zák. č. 351/2011 Z.z. o elektronickych komunikáciách v znení 
neskoršich predpisov, navrhovatel' ako podnik poskytujúci verejnú siet alebo službu v oblasti elektronickych komunikácil má k dotknutym 
pozemkom a stavbám ine právo podia ust. § 139 ods. 1 pism. c) stavebného zákona vyplyvajúce z inych právnych predpisov a to z ust. § 66 
zákona 6. 351/2011 Z.z. o elektronickych komunikáciách oprávňujtice ho v nevyhnutnom rozsahu a vo verejnom záujme zriad'ovat 
a prevádzkovat' verejne siete a stavat' ich vedenia na cudzich nehnutel'nostiach. 

• členenie stavby na SO: 50-01 Optická telekomunikačná siet' 
• Očel stavby: inžinierska stavba — elektronické komunikačn6 siete 
• charakter stavby: trvalá stavba 
• navrhovatel': Vychodoslovenská distribučná, as. Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36599361. 

Uvedeným dňom podania návrhu bolo začaté územné konanie o umiestnení stavby. 
Obec Beša, ako prislušný stavebný (mad podra § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovani 

a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v zneni neskoršich predpisov (d'alej len "stavebný zákon"), zákona č. 
416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobnosti z orgánov štátnej správy na obce a v Wade s § 36 ods. 1 a § 36 
ods. 4 stavebného zákona s prihliadnutim na § 18 ods. 3 a § 26 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 
konaní (správny poriadok) v zneni neskoršich predpisov (d'alej len „správny poriadok") 

oznamuje 

začatie územného konania o umiestneni stavby účastnikom konania (liniová stavba, zvlášf rozsiahla stavba, stavba 
s vel'kým počtom kastnikov konania - § 36 ods. 4 stavebného zákona) verejnou vyhláškou, dotknutým orgánom 
osobitne obvyklou formou - jednotlivo a súčasne na prejednanie predloženého návrhu nariad'uje ústne pojednávanie 
spojené s miestnynn zisfovanim na deň  

9. marca 2022 o 9,30 hodine 

so stretnutim pozvaných na Obecnom úrade v Beši. 
Stavebný úrad v súlade s § 36 ods. 1 stavebného zákona upozorňuje kastnikov územného konania, že svoje 

námietky a pripomienky môžu uplatnif najneskoršie pri ústnom pojednávant, inak sa na ne neprihliadne. 
V súlade s § 36 ods. 3 stavebného zákona môžu dotknuté orgány oznámif svoje stanoviská v rovnakej 

lehote, v ktorej môžu uplatnif svoje pripomienky a námietky kastnici územného konania. Ak niektorý z orgánov štátnej 
správy potrebuje na riadne posúdenie návrhu dIhši čas, stavebný úrad na jeho žiadosf určenú lehotu pred jej 
uplynutim primerane prediži. Ak dotknutý orgán v určenej alebo predIženej lehote neoznámi svoje stanovisko 
k navrhovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hl'adiska nim sledovaných záujmov súhlasi. 

Podl'a ust. § 42 ods. 5 stavebného zákona v odvolacom konani sa neprihliada na námietky a pripomienky, 
ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konani v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byf. 



strana 6. 2 ozn. č. 20-01/2022/SÚ-OZN/Ko 

Do podkladov podania možno nahliadnut do uvedeného terminu na Spoločnom obecnom Oracle 
vo Vojanoch (kancelária č. dye 4, I. poschodie) v úradné dni a hodiny ( St:8,00 -15,30) a pri ústnom konani. 

Ak sa niektory z kastnikov konania nechá v konani zastupovat, predloži jeho zástupca pisomnú pinú moc na 
zastupovanie s podpisom spinomocnenca a spinomocnitel'a. 

Toto oznámenie o začati iázemného konania má povahu verejnej vyhlášky a musi byt' vyvesené po 
dobu 15 dni na iáradnej tabuli obce Beša a zverejnené na internetovej stránke obce Beša www.obecbesa.sk. Za 
deň  doručenia tohto oznámenia sa považuje posledný deň  vyvesenia oznámenia, resp. zverejnenia na 
internetovej stránke. R 

Attila Zsir Oic.37 
arosta oboe 

Doruči sa Cičastnikom konania formou verejnej vyhlášky (v súlade s § 36 ods. 4`sfavebbbhb zoł a s prihliadnutim 
na § 18 ods. 3 a § 26 ods. 1 správneho poriadku — liniová stavba, zvlášť  rozsiahla stavba, stavbasveflÉým počtom kastnikov 
konania, neznámi Očastnici konania, neznámy pobyt kastnikov konania): 
1. navrhovatel'ovi - Vychodoslovenská distribučná, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice, 
2. vlastnikom dotknutych pozemkov, v ktorych je liniová stavba umiestnená a vlastnikom susedných pozemkov a stavieb. 

Zverejnenie verejnej vyhlášky musi byť  uskutočnené v zmysle § 3 ods. 5 a § 26 ods. 2 správneho poriadku + priloha k verejnej 
vyhláške — Celková situácia, výkres č. 1, mierka 1:2000 (spracovatel': Ing. Vladislav Plocar, zodpovedny projektant, č. opr. 
5428*A2, VSD, as., Mlynská 31, 042 91 Košice) k oznámeniu 6. 20-01/2022/SCJ-OZN/Ko zo dňa 15.02.2022: 

1. Obec Beša — úradná tabul'a — zverejnenie pa dobu 15 dni: 

Vyvesené &a* 	Zvesené dňa: 	  

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia: 

2. Obec Beša — internetová stránka www.obecbesa.sk  — zverejnenie pa dobu 15 dni: 

Zverejnené dňa: 	  Ukončenie zverejnenia dňa: 	  

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia: 

Dora' sa dotknutým orgánom: 
1. Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o ŽP, ŠVS, Nám. slobody 1, 071 01 Michalovce 
2. Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o 2P, OPaK, Nám. slobody 1, 071 01 Michalovce 
3. Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o ŽP, OH, Nám. slobody 1, 071 01 Michalovce 
4. Okresný úrad Michalovce, odbor cestnej dopravy a PK, Nám. slobody 1, 071 01 Michalovce 
5. Správa ciest Košického samosprávneho kraja, Nám. Marat6nu mieru 1, 042 66 Košice 
6. Krajský pamiatkový úrad, Hlavná 25, 040 01 Košice 
7. Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Košice, Odd. telek. a informatiky, Kuzmányho 8, 041 02 Košice 
8. 02 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 
9. ANTIK Telekom, Cárskeho 10, 040 01 Košice 
10. GeCom, s.r.o. , Hviezdoslavova 1A, 071 01 Michalovce 
11. SPP- distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26 
12. SVP, š.p., Správa povodia Laborca, S.H. Vajanského 3, 071 01 Michalovce 
13. VVS, as., závod Trebišov, Komensk6ho 1872, 075 01 Trebišov 

Na vedomie (nemb kinky doručenia): 
1. Vychodoslovenská distribučná, as. Mlynská 31, 042 91 Košice — navrhovatel' 
2. Ing. Vladislav Plocar, VSD, as., Mlynská 31, 042 91 Košice — zodpovedný projektant 
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