
Pre umiestnenie stavby sa určujů üeto podmienky:

Vet: SITEL, s. r. o. Zemplínska 6, 040 01 Košice - návrh na vydanie územného rozhodnutia
o umiestneni liniovej stavby „Optický loibci StTEL ‚. r. o. Sabinov — Stará L‘ubovňa“ v okrese
Sabinov k. ú. Sabinov, Pcčovská Nová Ves, Jakubova Vol‘a, Červenka pri Sabinove,
Rnžkovany, Lipany, Krivany, Kamenica, vokrese Stará Uubovňa - t‘. ú. Pusté pole, šarišské
Jastrabie, Eubotin, Ďurková, Orlov, Plaveč, I-šramal, Plavniea, Chmcl‘niea, Stará L‘ubovůa,
Nová L‘ubovňa.

RO ZH O D N U T I E
~verejnou vyhláškou)

SITEL, s. r. o. Zemplinska 6, 040 01 Košice podal dňa 18.12.2018 návrh na vydanie
územného rozbodnutia o umiestneni inžinierskej líniovej stavby : „Optický blbci StTEL 5. r. O.

Sabioov — Stará L‘ubovňa‘ v okrese Sabinov k. Ú. Sabinov, Pečovskú Nová Ves, Jakubova Vol‘a,
Čcrveniea prč Sabinove, Rožkovany, Lipany, Krivany, Kamenica, v okrese Stará L‘ubováa- L
ú. Pusté pole, šarišské Jastrabie, L‘ubotin, I3urková, Orlov, Plaveč, Hromoš, Plavnica,
Chmei‘nica, Stará Uubovňa, Nová U‘abovňa. Začatie konania boto oznámené všetkým
účastnikom konartia a dotknutým orgánom štátnej správy, ústne konanie spojené s miestnym
zisťovanim holo dňa 25.02.2019.

Mesto Sabinov ako prislušný stavebný úrad podIa 5119 ods. I zákona Č. 50/1976 Zb. O

územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) posúdilo návrh podia 5 37 a 38
stavebného zákona, zosúladilo stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi štátnej správy a posůdilo
námietky a vyjadrenia účastníknv konania.

vydáva
Na základe toho podIa 539 a * 39a stavebného zákona a * 4 vyhlášky Č. 453/2000 Z. z.

roz hod a ta t ie

• o umiestnení Iitiiovcj stavby „Optický kábcl SITEL s. r. o. Sabinov — Stará hubován‘
v okrese Sabinov k. ú. Sabinov, Pečovskú Nová Ves, Jakubova Vol‘a, Červenica pri
Sabinove, Rolkovany, Lipany, Krivany, Kamenica, v okrese Stará L‘ubovňa- k. ú-Pusté
pole, šarišské Jastrabie, hubotin, Durková, Orlov, Plaveč, Hromoš, Plavniea,
Chn,el‘aica, Stará hubován, Nová Eubovúa,

lak akoje to zakreslené v situaěnom výkrese, ktorý tvor‘ neoddeliteľnú súČasť tohto rozlsodnutia pro
navrhovateľa a stavebný úrad.

. Liniová stavba bude umiestnená v okrese Sabinov k. ú. Sabinov, Pečovská Nová Ves, Jakubova
Voľo, Červeniea p6 Sabinove, Rožkovany, Lipany, Krivany, Kamenica, v okrese Stará
Ľubovňa . k. ú. Pusté pole, šarišské Jastrabie, Eubotin, Ďorková, Orlov, Plaveč, Flromoš,
Plavniea, Chmel‘nica, Stará L‘ubovňa, Nová Eubovňa.

2. Stavba bude umiestnená podľa projektovej dokumentácie, ktorú vypracoval SITEL, s, r. o.
Zemplínska 6,04001 Košice.

3. Projekt rieši umiestnenie —. výstavbu optického kábla SITEL s. r. o. Sabinov - Stará Ľubováa.
Trasa je vedená v intravilánoch a v extravilánoch miest a obci, Navrhovaná optická trasa /d‘alej
len „OTY sa zač(na nnpojenim na existujúcu optickú trasu v zeter.i pri garážach v okrese
Sabinov k. ú, Sabinov. Nástedne bude OT križovať žel, trat‘ vžkm 35,571 podWtan‘m. Potom
bude optická trasa pokraČovať paralelne Po ľavej strano železnice v smere Lipany cca lOni od asi
koľaje. V nastedujúcom úseku 1km 35,6 — 37,7 navrhovaná trasa OT pokračuje v nespevnom
povrchu po l‘avej strane železnice vo vzdialenosti tO m osi koľaje a v 2km 37,687 bude optická
trasa vets‘s I, križovat‘ žel, trat‘ podvřtanim do nesp. plochy Ďalej slavná OT pokračuje paralelnc
po ra“ej strane ad asi koľaje cca tOm a v 2km 3~,l54 bude križovať Drienieký potok
podvřlonim. OT v úseku 2km 38,2 — 39,3 bude pokračovať pokračuje paralcinc pa l‘avej strane
železnice a v 2km 39,282 trasa OT projde na pravá stranu železnice podvčtaním. Následne
projektovaná optická trasa pokračuje Po pravej strano kol‘ajiska opat‘ v ncspcvnenon‘ povrclsu “o
vzdialenosti cca 7na od osi kol‘aje a miniinálne 3 ta od pláty násypu. OT od 2km 40,3 prichádza do
intravilánu obce a v 2km 43,272 križuje trat‘ podvttanim odbočka na vysietač; a v 2km 43,389
križuje Hanigovský potok podvřtaním. V ďalšom úseku 2km 44,0 —47,5 projektovaná optická trasa
pokračuje po pravej strane kol‘ajiska opIt‘ v nespevnenom povrchu vo vzdialenosti 7,0 m od osi
koVaje a 2km 47,511 križuje potok výkres č. L.24 a potom v 2km 48,129 opIát‘ OT križuje trať
a pokračuje po Vavej strano železnice. V nastedujúcom úscku 2km 48,1 — 49,3 trasa prechádza
pozn stanieu v nesp. plocho vo vzdialenosti cca 27 - 56 m od osi kol‘aje. V 23cm 49,337 bude OT
križoval‘ trať a d‘alej pokračovat‘ po pravej strano smerom na Krivany. Potom v 2km 49,840 trasa
odboč‘ od železnice cca Sam a d‘atcj pokračuje ponad cestu. OT Sa znovu pribtiži trati v 2km 51,503
a potom pokračuje paratelne Po pravej strane až po 2km 52,615 kde trasa optickélso kábla opustí
ochranné pásmo 25k. Projektovaná opt, trasa v úseku 61,1 sa znovu vráti do oel,rannétso pásma
železnice, ktorú kopiruje Po l‘avcj strane cca 2Dm od osi kol‘aje až po 2km 62,885, kde opIlť bude
križovat‘ trať podvttanim na druhú stranu, V nasledujácom úseku 2km 62,9 — 66,7 OT pokračuje
paraletnc Po pravcj stranc cca Sm od osi trate a 3m od pLy svahu, v 2km 66,564 križuje
Bardejovský potok a potom v 2km 66,686 OT prekrižuje trať na Vavú stranu a opustí ochranné
pásmo ŽSR. V nasledujúcom úsekti Plaveč — Plavnica v 2km 4,2 — 6,5 bude trasa kopirovat‘
železnicu po ľavej strano výkres Č. 57 — 64. Ďalšie križovanic bude v 2km 6,502 odbočka
k vysielaču čl, potom trasa pokračuje na pravcj strane, v 2km 7,644 križuje Plavnieký potok 3Dm
riadeným prettakom. Odbočka OT bude križovať trať v 2km 8,11 k vysietaču č.2. l-Ilavná trasa
pokračuje po pravej strane smerom do Cubovne, a v 2km 10,475 odboČí od železnice prekrižuje
ricku Poprad. Do ochranného pásma železnice sa vráti od 2km I 1,2 a bude pokračovat‘ po pravej
strane Irate až po 2km 17,593 kde bude odbočka do mesta, slavná trasa pokračuje d‘alej poza stanicu
ažpožkm 19,06.

4. Trasa výkopu je navrhovaná prevažne v zeleni, križovanie spevnených plůch, vjazdov, polokov
a komunikácii je navrhované pretláčaním, resp. podvítanim. Trasa je navrhnutá tak, aby Sa čo
najmenej obmedzili vlastnícke práva k daným pozemkom a nchnutet‘nosliatn ajc navrhnutá
v súlade s ostatnými vedeniatni inžinierskyeh sieti podľa S‘~N 73 6005 - Priestorová úprava
vedeni technického vybavenia. V extraviláne bude trasa optického kábla bude realizovaná
poktadačom tzv. bezvýkopovou metódou.
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l‘odt‘ a vodahospodárske ‚Zle/cz:

• Zabezpečit‘, aby nasadcné stroje a strojně zariadenia neznečisťovali a neznižovali kvalitu
povrchových a podzemných vád

šírka(m) X hÍbka(m) • Pracovníci na stavbc budú využívat‘ mobilně sociálne zariadenia

a Výkopy v zeleni (mestské územia nedláždcné) 0,35 x 0,70 3. Dodávateľ stavby počas výstavby zabezpečí. aby pri prevoze Zeminy (odpadu) nedoehádzalo
• Výkopy v chodníku (mestské ůzemia dlóždené) 0,30 X 0,60 k zncčisfovaniu prirahtých komunikácii, resp. v pripadoch znečistenia, toto bob okamžite
• Krížovania ciest —miestnc komunikácie 0,35 x 0,90 odstránené stavcbnikom.
• Križovania ciest — miestnc komunikácie 0,50 X t,20

14. Dodržať podmienky vyjadrenia Mesta Sabinov, pod č. 15146/2018, za dňa 01102018:

o Mesto Sabinov, Mestský úrad 5 návrhom trasy optického kábla súhlasí za nasledovných
podmienok:

• Pri realizácii nesmie důjsť k poškudeniu asfaltového krytu. Mestský úrad nesúhlasí
rozkopávaním žiadnych spevnených asfaltových plúch (cesty, chodníky, parkoviská).

• Navrhovaná trasa musi rešpektovať trasu schváleného projektu BuroVelo It, na ktorý je
vydané právoplatné stavebné povolenie Č. 1706312017-425/Va Zo dňa tS.9.2017.

• Križovanie navrhovaného vedenia s miestnymi komunikáciami (cesta, chodník, parkoviská)
požadujeme reatizovať bezvýkopovou technikou (podvrtávanie alebo pretláčanie).
Pretláčanic musí byť vedené v dostatočnej hlbke tak, aby nedošlo k nadvihnutiu ahebo
narušeniu povrchu spevnenýeh plůch.

o Križovanie navrhovaného vedenia s niiestnymi komunikáciami umiesiňovať kolmo na os
vozovky a taktiež je ho putrebné realizovaC bezvýkopovou technikou (podvrtávanie alebo
pretláčanie).

o čo najváíšiu možná čast‘ trasy optického vedcnia situovať do zeleno a zelených pásov
pozdíš eicst a ehodníkov.

• Najneskůr 30 dni pred začiatkom prác na pozemkoch vo vlastnictve mesta Sabinov je
nevyhnutné požiadať O pavolenie na zvláštne užívanie miestnyeh komunikáeíi a verejného
priestranstva, v ktorom budú spresnené časové a technické podmíenky realízácie prác ako aj
termín na vykonanie spillných úprav.

a Optické vedenieje identické s trasou f. Lonler, s. r. o,‘ v úsekuŽKM 37,031 až3S,180 preto
rcatizáciu ubidvoch vedení realizovať formou pripokládky dojediného výkopu.

15. Dodržat‘ podmienky stanoviska Sabytu, č. 538/ls zo dán 22.08.20t8:

• Dodržať zákon č. 657/2004 Z. a,, o tepelnej energelike, ~36 ods. 3,4 a So dodržaní
ochranných pásiem v Znení nesknrších predpisuv.

o Akékuľvek zemné práce v blízkntti našich sieti vykonávať len ruáne
* Dodržiavať upatrnosť v celom oehrannom pásme
• Zahájenie práe nahlásiť vopred min. 3 dní na adresu: SABYT. s. r. o., Micru 8. 083

01 Sabinov, tel. č. 0905 622 070
o Pred zahájením prác vykonat‘ presné vytýčenie trasy v mieste styku so sieťami

SABYT, s. ľ. 0. Za účasti pracovnika spoločnosti SABYT, s. r. o., tel. Č. 0905

o Pripadné poškodenie našich sieti ituseď ohlási na adresu: SABYT, s, r. o., Micru 8, 083 01
Sabinov, tel. Č. 0905 622 070

S. Do výkupu sa uloží FIDPE chránička 40/33 mm a následne bude do nich zafúknutý optický
kábet. Celková dížka samostatných výkopov bude cca 5900Dm.

6. Ryha pre uloženie HDPE bude:

7. Kdžovanie micstnych a mestskýeh komunikůcií bude vykonávané mikrotunelovanim resp.
prettáčaním so zatiahnutím optických káblov do hrubostennej PB chráničky (?) 110 mm, ktorá
musí presahovať Šírku komunikácie min. I m na každá stranu. Dížka ehráničiek bude
rešpektovať Šírkové usporindanie cesty. Híbka uloženin chráničky je min. 0,9 — 1,2 m resp.
riadené mikrotunclovanie t,5 tu pud vrchnou spavnenou časťou komunikácie. Konce chráničiek
Sa utesnia proti vnikaniu nečistót. Jatny pra pretláěacie zariadenie a čakacie jamy sa zasypá
a povrchy jám Sa uvedú do původného stavu. Začiatok a konice chráničky Sa označí markermi.
Chodníky a ázke pristupové komunikácie sa budú križovať podv/taním z ryhy.

8. Chránička HDPE Sa v celom priebehu výstavby uloží do lůžka Zo zeminy. Nad HDPB Sa
výstražná fůlia PVC oraožovej farby. Pieskovanie lůžka Sa vykoná u Zemin vyšších tried, kde
může důjsť k porušeniu plášťa kábla z důvodu výskytu vttčšich kameňov, Trasa bude označená
markermi, taktiež aj zaliatok a konice ehráničiek napr. pri križovani konsunikáeíi.

9. Plastové žlaby budú použité v miestaeh križovania sinými ínžinierskymi sieťamí tak, aby holi
dodržané ttstanovenia STN 73 6005 .

10. Pozemky dotknuté výstavbou po realizácii práe uvedie stavebník do pávodného stavu na vlastné
náklady.

II. Stavbu je možné realizovat‘ a prevádzkovať ten takýrn spůsobom, aby nedošlo k ohrozeniu
a znečisteniu podzemných prípadne povrchových vád.

12. Stavebník je povinný dodržat‘ opatrenia počas výstavby

Orzdušie:

o Pd čianostiaeh pri ktorýeh můžu vznikat‘ prašné emisie je polrebné využiť technicky
dostupné prostriedky na obmedzenie vzniku týchto prašných cmisii

H/sik

• ZabezpeČit‘ . aby práce na stavenisku neprckračovahi najvyššiu prípustná Ithadinu hluku vo
vonkajšom prostredi mimo dopravy 50 dB cel deň

o Na stavenisku používat‘ ilza stroje a zariadenia vhodné k danej činnosti a zabezpečíť ich
pravidelná údržbu a kontrolu
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16. Dodržat pndmienky ‚‘yjadrenie Obce Pečovská Nová Ves půd Č. PNV-20t81455-OcŮ-00I zo
dňa 01.10.20 18:

o Obec Pečovská Nová Ves súhlasf $ vydaním územného rozhodnutia na stavbu ‚Optický
kábel SITEL a, r. o. Sabinov — Stará Ľubovňa v katastri Pečovská Nová Ves.

o Stavebník je povinný požiadat‘ o vyjadrenie k existeneii sieti v záujmovom území v katastri
Pečovská Nová Ves jednotlivých správcův inžinierskych sic«

17. Dodržať podmienky vyjadrenia obce Červenice pd Sabinove pod č. 195/2018 zo dňa
02102018:

. Obec Červenica pd Sabinove súhlasl a návrhom trasy
• Upozorňuje na križovanie obecného vodovodu v troch miestach.

IS. Dodržet‘ podmienky vyjadrenia Obce Jakubová Vola pod Č. OCÚ-JV-S2018/00204-I
R201 81493;

o Navrhovaná trasa vedie iba $ časti Po pozemkodh, ktoré sú vn vlastnictve obce a to
konkrétne po pozemku C KN p. & 278/2. Na časti uvedeného pozemku je vybudovaná
miestna komunikácia. ktorú obec plánuje v ruko 2019 rekonštruovat‘, VzhI‘adom k vyššie
uvedenej skutočnosti obec súhlasí s Vami navrhovanou trasou za predpokladu, že ju
zrealizujete ešte pred rekonštrukciou miestnej komunikácie. V opačnom pripade, po
rckonštrukcii miestnej komunikácie, nebude možné viest‘ kábel vo Vami navrhovanej trase,

. Čo se týka ostatných inžinierskych sieti, obec má na uvedenom pozemku( pod cestou)
vybudovanú odvodňovaciu priekopu s roštom a pod celou cestou je umiestnená
odvodňovacia rúra. Ostatné skle, ktoré se na diatom úseku nachádzajů, obec nespravuje

19. Dodržaťpodmienky stanoviska Mesta Lipany Č. Li.2018/07880-M5UFB zo dňa 13.08.2018;

‘ Trasa optického kábla vedená mimo ochranného pásma ŽSR, je navrhovaná čiostočne v
miestnych komunikáciách pre peších a vo vozidlových komunikáciách. V pripade
umiestnenia trasy pod chodnikmi Zo zámkovej dlažby, realizovať položenie kábla
rozobratim zújnkovej dlažby v celcj šírke chodnika a po uloženi káblov sptltný zásyp urobiť
so štrkodrvy, zhutniť podložie a opbtovne položiť zámkovú dlažbu. V pripade umiestnenia
trasy pod chodnlknM so živičným krytom, vybúrat‘ živičný kryt v celej Šírke a hrúbke a
sptttnú úpravu realizovať na vlastné náklady. Na úseku v (rase od mosta cca ricku Torysa
smer Krivany je vydané a právoplatné Uzemné rozhodnutie Č. j. L-2017/8142/302 -SU/Mj
zo dna 7.5.2018 na stavbu „EuroVelo It v regiúne ZOlU, úsek Červenica pri Sabinove -

Lipany‘ ( vydalo Mesto Lipany). Rešpektovat‘ navrhovaaú trasu cyklomagistrály a trasu
optického kábla viesť mimo tejto trasy.

. Mesto Lipany má v správe vcrejné osvetlenie a pripojky na inžinierske siete k mestských
budovám (základné školy a nájomné bytové domy). K rozvodom vercjného osvetlenia ani
k uvedeným pripojkám na IS neexistuje presně porcalizačné zamerania podzemných
vedeni. Jednotlivé rozvody je možné identiftkovat‘ v teréne podl‘a viditeľných nadzemných
prvkov - stlpov verejného osvetlenia, skriň nserania, poklopov

20. Dodržať podmienky vyjadrenia Obce Krivany pud č. KR-2018/268.001-OcU-SE Zo dňa
01.10.2018;

. Trasu v uvedenom úseku (Putnův) navrhujeme viesť pnpod parcelu KN (C) 831.

. Fri samotnej realizáeii žiadame, aby bol prizvaný zamestnanee obce, lebo v Časti trasovania
(od vodojemu p. Č. KN (C) 191/2 až ku k. ú. Pusté Pole) má obec svoje aktivity v zniyste
územného plánu obce, hlavne čo sa týka polných ciest a priestranstva v lokalite Putnův.

. Obec na uvedenej trase nemá žiadne vlastně vedenia, má ale známosť o tom, že na uvedenej
trase majú vedenia in6 subjekty (SPP- trasa vysokotlakového plynovodu).

2!. Dodržet‘ podmienky závazného stanoviska Obce Ľubotin pod Č. OCU-24l/2018-002 Zo dňa
17.10.20 18;

. Obec Ľubntin súhlasí s realizáciou stavby v k. ú, L‘ubotin za nasledovvýeh podmienok

. V prípade realizáeie výkopových prác v obci stavebník nahlási miesto výlwpu vopred a
dotknuté pozemky, pnp. miestne komunikácie uvedie do původného stavu

. pred realizáciou prác stavebník potiada obec Lubotin, ako prevádzkovatel‘a obecného
vodovodu, o vytýčenie trasy vodovodu Ľubotín (trasa vodovodu je vedená aj v k. ú. Plaveč)

22, Dodržet‘ podmienky stanoviska Obce Plaveč pod Č. ObU-252/20l8-0l zo důa 17.09.2018:

o Obec Plaveč súhlasi s vybudovanim optickej siete podľa predložen~ projektnvej
dokumentácie za nasledovných podmienok;

. Všetky trasy vedeni ‘žiadame pri spevnených plochách a križovani miestnych kornunikácii,
ciest, chodníkov a priekop nešit‘ pretláčanim, aby nedošlo k nanišeniu ich povrchových
úprav,

o Na verejnýeh plochách a miestnych komunikáeiách v zastavanom území Sa nachádzajú
rozvody verejného vodovodu vrátane pnipojok v správe obce a mých s tým súvisiacich
objektov, kroré žiadame rešpektovať a pred realizáciou vytýčiť aby nedošlo k ich
poškodeniu,

. Všetky nespevnené plochy žiadame ihneď Po zásahu uviesť do původného stavu, všetky
otvorené výkopy výrazne označit‘,

. Fri realizáeii stavby nebudú znečisťované miestne kumunikácie, mé verejné plochy,
nevznikne Škoda obci, pripadne mým vlastnikom,

• Sktadovanie stavebného materiálu na vlastnom pozemku, na cudzich pozemkoch len so
súhlasom vlastníka pozemku, ‘

o Fri realizácii stavby nebudú ponišené práva mých fyzických alebo právnických osúb,

23. Dodržet‘ podmienky vyjadrenia Obce Chmel‘nica pod č. 269/2018 zo dře 25,08.20t8
a vyjadrenia zo dna 22.02.2019:

o Pozemky, na ktorýcli bude vedená Vaša stavba sú prevažne nevysporiadan& V lokalite, v
okoli železničného mosta sú počas zvýšenej hladiny ricky Poprad tieto pozemky ohrozené
povodňami, aj z tohto důvodu obec Chmeľnica plánuje v tejto lokalite realizovať
protipovodňové úpravy. V tejto lokaliteje navrhnutý aj cyklochodnik.

. Z tohto důvodu Vás žiadame pri realizácii Iiniovej stavby tieto skutočnosti zcbrat‘ do úvahy
a pokládku vedenia pred realizáciou s nami konzultovať.

o Trasa kábla bota min. 0,50 in od obmbnika navrhovanej cyklotrasy a v miestach, kde kábel
križi trasu cyklotrasy je potrebné dat‘ kábel do chráničky.

• Kábel bol umiestnený v zemi v hIbke 1,0 -1,20 m
o Po zrealizovaní holo obci Chmelnice donjčené geodetické zameranie s‘utočoej trasy

optického káblu v digitátnej formc.
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24. Dodržať podmienky Mesta Stará Ľubovda pod Č. 319/2019-l-M zo dňa 21012019:

• Súhlasf s umiestnenim pripravovanej stavby: „Optický kábel SITEL, s. r. a. Sabinov — Stará
Ľubovňa v trase navrhovancj v projektovcj dokumentácií pre úzcmné rozhodnutie cez
pozemky‘ k. ú. Stará Eubovňa za dodržania podmienok:

* Realizácia stavby je možná na základe právoplatného povolenia vydaného V zinysle zák. Č.
50/1976 Zb. a územnom konaní a stavebnom poriadku v zneni neskoršicb predpisov.

• Mesto Stará L‘ubovňa v úseku (výkres N.87 v trase od ricky Poprad a trasa výkres N.88)
požaduje uiniestnenie I ks prázditej chráničky HUPE 40 nim pre účely mesta na náklady
investora.

o V pripade jnvestičného zámem mesta Stará Ľubovůa kde by došlo k rozporu plánovaného
investiČného zámeru mesta a uloženého optického kábla, je investor I, j. spoloČnost‘ SITBL.
s. r. o. povinný na vlastné náklady vykonat‘ prekládku tetekomunikačnej stavby.

‘ Uloženie navrhovanej telekomunikačnej stavby v chodníku bude technicky zabezpečené tak,
aby to ncbránilo pripadným stavebným úpravám a rozšíreniu cliodnika v budúenosti.

. Po realizácii stavby budú chodníky, v ktorých je navrhovaná tclekomunikačná stavba
upraveně do púvodného stavu t. j. úprava chodnikov v púvodnej skladbe Po cetej Sirke
chodníka.

o Navrhovaná telekomunikačná stavba v trase križovania asfaltových komunikácii bude
realizované pretláčanim.

o Po realizácii stavby budú všetky dotknuté pozemky upravené do původného stavu.
‘ Stavebné práce Sa budú realizovat‘ Po etapách. Prcd realizáciou stavby prcdložiť na Mestský

úrad, odd, výstavby, UR a Ž~, Obchodná I, Stará Ľubovtla časový harmonogram prác v
rámci jednotlivých etáp, ktorý bude prednietom rokovania z důvodu zosúladenia organizácie
výstavby s požiadavkami mesta.

. V rámci navrhovanej trasy investor umožní pripokládku optiekej side existujúcim správcom
telekomunil<ačnýeh stavieb v k. ú. Stará Ľubovňa, klon v rámci prcdložených žiadosti o
vyjadnenie k možnosti pripokládky prejavili záujem t. j. existujúcim správcom Slovak
Telekom a. s., Bratislavo, Norttel s-r-o.. Stará L‘ubovňa, Orange Slovensko a. s., Bratislava.

. Dodržat‘ Všeobecné závazné nariadenie Mesta Stará Cubovňa Č. 61/2016 o nakladaní
komunátnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpddmi na územi mesta Stará L‘ubovňa.

25. Dodržať podmienky vyjadrenia Okrcsnětto úradu Sabinov, odbor starostlivosti O životné
prostredie, Č. OU-SB-OSŽP-20t8/000Sl 1-02/Ur/ŠVS Zo dňa 16.08,2018

. Z hradiska ochrany vodných pomerov k návrhu trasy optického kábla máme nasledujúce
pripomienky a s vydanim územněho rozhodnutia súhlasíme ten za predpokladu ich splnenia:

‘ Doplníť projektovú dokumentáciu a všetky miesta križovanio vodných tokov a ich technické
ricšenie.

o PodIa *27 ods. I, zákona Č. 364/2004 Z. z-o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej
rady Č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni neskorších prcdpisov (vodný zákon), na
uskutoČnenie stavieb vo vodách a na pobrežných pozemkoch je potrebný súhlas orgánu
štátnej vodnej správy.

. K žiadosti o vydanie súhtasujc polrcbné doložit‘ stanovisko správcu vodného toku

. Stavbu je možné realizovat‘ a prevádzkovať len takým technickým spůsobom, aby nedošlo k
ohrozeniu a zneČisteniu podzemných pripadne povrchových vód.

26. Dodržať podmienky vyjadrenia Okrcsného úradu Sabinov, odbor starostlivosti o životné
prostrcdia Č.OU-SB-OSZP-2018/00829-02-Št/ŠSOH zo dňa 28.08.2018:

‘ K zámeru stavby nemáme námietky, predmetná stavbu je možné realizovat‘ pri dodržani
nasledujúcich podmienok.

‘ So vznikajúcim odpadom nakladat‘ v zmyslc zákona o odpadoch, vyhlášky MŽP SR Č.
371/2015 Z. z. ktorou Sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch a vyhlášky
MŽP SR Č. 365/2015 Z. z., ktorou Sa ustanovuje Katalúg odpadov v zneni neskorších
prcdpisov a dalších súvisiacich prcdpisov.

. PoČas prác a po ukončeni stavby je potrebné zabránit‘ vzniku nepovolených, tzv. divokých
skládok

‘ Po ukončeni stavebných prác predloži póvodca odpadu na Okresný úrad Sabinov, odbor
starostlivosti o životné prostredic písomný doklad prcukazujúci spůsob nakladania
sjednotlivými dn~hmi odpadov, ktoré vznikli pri výstavbe.

27. Dodržat‘ podmienky vyjadrenia Okresného úradu Sabinov, odbor starostlivosti o životné
prostrcdia ú,OU.SB-OSZP-2018/855-02/Se -ŠSOPaK zo dila 31.08.2013:

• V pripade, že v rámci stavby bude potrebné odstrániť prekážajúce dreviny alebo krovie
rastúcc mimo lesa, je stavebník povinný postupovat‘ podľa 47, zákona Č. 506/2013 Z. z.,
ktorým Sa meni a doplňa zákon Č. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny v znení
ncskoršich predpisov o výruboch drevin. Výrub dreviny možno vykonať až po vyznačení
výrubu dreviny o po právoplatnosti súhlasu na výrub drcvín, O súhlas na výrub drevín je
potrebné požiadat‘ prislušnú obec

• Výruby drevin spojené s realizáciou projektu realizovat‘ mimovegetačnom období (od 01.10
do 31.03 kalcndárneho roka)

* Pri realizácii stavby je nevyhnutné rešpektovať prvky systému ekologickej stability
ÚSES(nadregionálny biokoridor Torysa)

28. Dodržaf podmienky vyjadrenia Okresného úradu Prešov, Odbor cestnej dopravy a pozemných
komunikácií, Č. OU.PO-OCDPK-2018/050684-02 zo dňa 20.12.20 IS:

‚ K uvedenému projektu nemáme pripomicnky.
. Každé kríženic cesty I. II a III. triedy požadujeme realizovat‘ formou prcpichu popod št.

cestu. Pred realizáciou stavby je potrebné požiadať prislušný cestný správny orgán o vydanie
rozhodnutia o povolení zvláštncho uživania pozemnej komunikácie, V extraviláne pri
prácach v ochrannom pásme cicst je potrebné požiadať o vydanie výnimky prác v OPC.
K žiadosti je potrebné priložit‘ stanovisko majetkového správcu cesty SSC IVSC Košice
alebo SUC P5K a stanovisko prislušného dopravného inšpektorátu.

* V pripade potreby ČiastoČnej uzávierky cesty 1/68 a ciest 11. a 111. triedy z důvodu státia
dopravných prostriedkov a stavebných mechanizmov vykonávajúaich práce na stavbo,
zhotovitel‘ požiada prislušný cestný správny orgán a vydanie povolenia na Čiastočnú
uzávicrku cesty I. 11, a Ill. triedy. K žiadosti o povolenie priložiť projekt dočasného
dopravného značcnia, ktorým Sa ohraničí pracovisko na ceste, odsúblasený s príslušným
dopravným inšpektorátom. Pri každom zásahu do tetesa cesty je potrebné kontaktovat‘
správcu cesty — Slovenskú správu ciest, tVSC, Košice, alebo SUC PSK.
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29. Dodržať podmienky stanoviska Krajského riaditel‘stva Policajného zboru v Prešove Krajský
dopravný inšpektorát pod Č. KRPZ-PO-KDI-55-129/2018 Zo díla 16.08.2018:

. KDI Prešov súhlasi s umiestnenim predmetnej Iiniovej stavby podľa projcktovej
dokumentácie, bez pripomienok.

. V pripadc, že stavba bude zasahovat‘ do cestného ochranného pásma dotknutých pozemných
kornunikácii, je potrebné požiadať prislušný cestný správny orgán O povolenie výnimky zo
zákazu činnosti v cestnom ochrannom pásnic cesty, v sůlade s II ods. 2 zákona Č.
135/1961 Zb. o pnzemných kotnunikáciách (cestný zákon).

o V prípade, že realizáciou predmetnej stavby důjde plánovane k obmedzeniu cestnej
premávky na pozemných komunikáciách, je potrebné pred samotnou realizáciou
stavebných prác spracovat‘ projektovů dokumentáciu prenosného dopravného značenia
a dopravných znriadcní a túto predložit‘ na KDI Prešov kjej odsůhlaseniu.

30. DodržaC podmienky stanoviska Krajského riaditel‘stva Policajného zboru v Prešove Krajský
dopravný inšpektorát podá. KRPZ-PO-KDI.39~022/20l9 zo dňa 08.022019:

. Vychádzajůc z technickej správy predloženej projektovej dokumentácíe je zrejmé, že
plánovaná stavebná činnost‘ v sůvislosti s križovanim trasy optického kábla a dotknutých
cestných komunikácii bude realizovaná pretláčanim, bez záberu akejkol‘vek Časti cestného
telesa. Z uvedeného důvodu a v súlade s podmienkami vydaného generálaeho súhlasného
stanoviska(č. KRPZ-PO-KDI-lO-002/2019 zo dňa 03.01.2019) je postačujúce, ak miesto
výkonu pretláčania bude označetté obojsmerne prenosným dopravným značením A19
Práca(za zniženej viditeľnosti bude dnplnené výstražným svetlom oranžovej farby), pričnns
prenosné dopravné značenie B31a Najvyššia dovolená rýchlosC nieje potrcbné ani žiadůee

. Na základe vyššie uvedeného, z hradiska nami sledovaných záujmov, ktorými sů
bezpečnosť a plynulost‘ cestncj premávky a na základe vecnej a miestnej prlsiušnosti, KDI
Prešov súhlasi s predmetným návrhom PDZ na cestc 1/63, 111/3177, 111/3 1 88, 111/3189,
111/3190 a 111/3193 v dotknutých úsekoch(miesta I. až 7. technickej správy dokumentácie),
za dodržania vyššie uvedenej pripomienky.

. PracovnO činnost‘ v sůvislosti 5 predmetnou stavebnou akciou je možné vykonať až Po
vydaní povolenia na zvláštne uživanic knmunikácie a určenia použitia PDZ. O povolenie na
zvláštne už‘vanie pozemnej komunikácie a a určenie použitia PDZ je potrebné požiadať
prislušný cestný správny orgán vzmysle zákona Č. 135/1961 Zb. O pozemných
komunikáciách (cestný zákon) v znení neskoršich predpisov. Stanovisko k zvláštnemu
uživaniu vydá KDt Prešov cestnému správnemu orgánu v sůlade s cestným zákonom.

‘ Zároveň Vás upovedomujeme, že na výkon stavebhýeh a montážnycb prác v ocltrannom
pásmo cesty je potrebné povolenie výnimky cestného správneho orgánu v zmysle ~ It ods.
6 cestného zákona

‘ KOl Prešov si vyhradzuje možnost‘ stanovit‘ dodatočné podmienky alebo uložené zmenif, ak
si to vyžiada zlepšenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, ako aj v pripade
verejného záujmu.

31. Ijodržat‘ podmienky stanoviska „Oenerálneho sůhlosného stanoviska na rok 2019‘ vydaného
Krajským riaditet‘stvom Policajného zhnus v Prešove Krajský dopravný inšpektorát pod Č.
KRPZ-PO.KDI-I0-002/2019 zo dňa 03.01,2019:

‘ Miesto výkonu prác nesmie zasahovať do cestného telesa ani do spevnenej krajnice cestného
telesa (štartovacia jansa. ciel‘ová jasna, technologické zariadenia, ktorými Sa realizuje
pretláčanie, obsluha technických zariadeni musí byť utniestnená mimo cestné teleso)

. Miesto, kde sa bude vykonávat‘ pretláčanie musí byt‘ označené obnjsmeme dopravnou
značkou „Al9“ (práca na eeste) aj napriek tomu, že pracovně miesto nezasahuje do cestného
telesa. Ak je činnosť vykonávaná za zniženej viditelnosti dopravná značka „A19“ bude
doplnená výstražným svetlom oranžovej farby

. Ak budO stavebné činnosti vykonávané v cestnom ocbrannom pásnic pozemných
komunikácii padla ustanovenia *-u II cestného‘ zákona, po splneni bore uvedených
podmienokje možné tOto výnimku vydat‘ Zo strany prislušného cestného správneho orgánu
podľa uslanovenia ~-u 3 cestného zákona po predehádzajůcom sůhlase KOJ.

32. Dodr2ať pndmienky stanoviska Okresného riaditel‘stva Policajného zboru v Starej Ľubovni,
okresný dopravný inšpektorát, podá. QRPZ-SL-ODl1~9.008/20l9 zo důa 17.01.2019:

. Z hl‘adiska nami sledovaných záujmov (bezpečnost‘ a plynutnsť cestnej premávky) v zmysle
~2 ods. I písm. j) zákona NR SR Č, 171/1993 Z. z., ODI v Starej Ľubovni s projektom, ktorý
vypracoval Ing. Vladimir Kmeo s O h I as I ale, OD! v Starej Eubovni si vyhradzuje právo
dodatočne stanovíť podmienky alebo uložené podmienky zmeniť, ak si to vyžiada
bezpečnost‘ a plynulosť cestnej premávky alebo důležitý verejný záujem, v ostatných
pisomných stanoviskách, za podmienky, že vykonanie prác bude minimálne v 2 — zmennom
pracovnom režime tak, aby Sa znížila dlžky konania dopravných obmedzeni a zvýšila

33. Dodržať podmienky vyjadrenia Slovenskej správy ciestt Č. SSC/6885-143/2018/6371/23765 zo
dňa 07.08.2018:

o predložená dokumentácia rieši vybudovanie optického kábla v k. O. Sabinov, Pečovská
Nová Ves, Jakubova Vůl‘a, Červenica pri Sabinove, Rožkovany, Krivany, Kamenica, Pusté
Pole, Šarišské Jastrabie, L‘ubotln, Ďurková, Orlov, Plaveč, Flromoš, Plavnica, Chmeľnica,
Stará gubovňa, Nová Ľubuvfsa a Hniezdne,

o našich záajmnv Sa dotýka v Časti pozdížneho vedenio optického kábla vedľa dest 1/68 a 1/77
a tiež ich priečneho prepujenia ‚

. pozdÍžne vedenie optického kábla v intraviláne obcí vedľa dest 1/68 a 1/77 musí byť vedené
mimo hlavný dopravný priestor cesty 1/68 a 1/77 leda min. 0,5 m za existujůci cestný
obrubník, resp. vonkajšiu hranu cestnej priekopy,

o pozdlžne vedenie optického kábla v extravitáne musi byť vedené mimo ochranné pásmo
ciest 1/68 a 1/77/50 m ad osi cesty/,

o ten v pripade, že to nic je z technických pričin možné je potrebné požiadať a výnimku z
Činnosti v ochrannom pásme ciest 1/68 a 1/77, ktorů .vydáva príslušný cestný správny orgán,
priečne prepojenia optického kábta cez cesty 1/68 a 1/77 musi byt‘ realizované technológiou
pretláčania s uloženim káblov do chráničiek v hlbke podia STN 73 6005,

o chráničky musia byť na obidvoch stranách vyvedené mimo hlavný dopravný prieslor ciest
l/GB a 1/77 teda min. 0,5 m za existujůci cestný nbrubnik, resp. vonkajšiu hranu eestnej
priekopy,

o štartovaeie a cieľové jamy musia byť vybudované v sůlade s STN 733050 a nesmú ohrozit‘
stabilitu telesa ciest 1/68 a 1/77.

o ulolenie kOhla do telesa ciest 1/68 a 1/77 podlieha v sůlade s 8 zákona č. 135/l 961 Zb. v
zneni neskoršich predpisov povoleniu na zvláštne uživanie ciest 1/18 a 1/77, ktoré vydáva
prislušný cestný správny orgán,
všetky zásahy do telesa ciest 1/68 a 1/77 je potrebné zhotoviteľom stavby vopred
odkonzultovať so zástupcom našej organizácie na detašovanom prabovisku St. Ľubovňa //p.
Murcko 0902 896 415/ a Prešov/p. Smetanka 0902 896 4 13/,
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o za predpokladu rešpeklovania našich pripomienok s vydanlm územného rozhndnutia na
predtnetnú stavbu súhlasimc

34. Dodržať podmienky vyjadrenie Správy a údržby dost Prešovského samosprávneho kraja Č.
SUCPSK.PO/827(2566)/20i7-00t zo dán 1308,2018:

. Vami navrhovaná stavba „Optický kábcl SITEL s.r.o. Sabinov - Stará Lubovňa‘ Sa dotýka
natni spravovaxsých dest 111/3177, 111/3186, 111/3188, 111/3190, III /3136, 11113138, 111/3157,
11113145, 111/3149 a 111/3153 ktorých pozemky nemáme zapisané na našom liste vlastnictva a
proto Vám dávame vyjadrenie iba k technickému riešeniu. Podľa projekčného riešenia
predmetnej stavby uložením optického kábla zasiahnete aj pozemok parcelné Číslo 1402/9
pod cestou 111 /3193 uvedený na liste vlastnictva Č. 240 v katastrálnom území Lipany a
pozemky parcetné Číslo 3144 a 2546 pod cestou 111/3156, uvedený na liste vlastnictva Č.
3212 v katastrátnom území Plaveč, ktorýcl‘ vtastníkom je Prešovský sansosprávny kraj.
Žiadame preto pred vydan/m územného rozhodnutia majctkovo právne vysporiadať
pozemky pod cestami dotýkajúcimi sa navrhovanou stavbou, (spásoU majetkovo právneho
vysporiadania je možné koazultovat‘ sing. Jozef lítoňa Č. tel. 0915 863790, vedúci Odboru
investičnej pripravy, realizácic stavieb n COB pri krajskej zložke našcj organizácie~.

o Výstavbu optickej side žiadaine realizovať v extraviláne a intraviláne obci mimo cestné
teleso dotknutých ciest. Križovanie dotknutých ciest žiadame realizovat‘ pretláČaním kolmo
na os vozovky, pri dodržani hlbky utoženia (minimálne 1,2 m) v zmysle STN 73 6005.
Štartovacie a cieľové jamy pre pretlak žiadame vytvorit‘ tak, aby neohrozili stabilitu
cestného telcsa a jeho prislušenstva. Prestupy káblov prechádzajt~ce cez koryta polokov a
rick budú realizované umiestnenim mimo konštrukcie mostov a priepustov. Po ukončeni
prác žiadame uviesť využívaný terén do původného stavu. Na vykonané práce požadujeme
uplatnit‘ záruku 60 mesiacov. K úzcmnému konaniu a konaniu na udelenie výnimky z
Činnosti v ochrannom pásmo predmetných ciest, žiadaase doložit‘ priečne rezy uloženia
aptickej siete ‚‘oči cestnému telcsu v styku s pre~metnými cestami. V pripade budúcej
opravy alebo rekonšlrukcie cesty Sa žiadateľ zavazuje na výzvu správcu cesty vedenie
odstrániť, pripadne preložit‘ na svoje náklady.
Správa a údržba eiest P8K oko správca ciest ti. a lit. triedy žiada stavebníka, oby pred
začatim prác a po ich ukončeni prizval zástupcu Správy a údržby ciest Prešovského
samosprávneho kraja, oblast‘ Prešov (p.Tomčuíčik Ľubomír 0915963372), na preberoeie
konanie za ůČelom zhodnotenia stavu pred a po realizácii prán. Na preberacom konaní po
ukončení prán stavebnik odovzdá správcovi cesty dokumentáeiu porealizačného zarnerania
optickej siete s určením polohopisnej a výšknpisnej polohy. Dalej počas realizácie
stavebných prác na predmetnej úlohe požadujeme, aby nebola uvedená cesta nadmeme
zneČist‘ovaná stavebnou dopravou, resp. v pripadoch znečistenia, toto boto okamžite
odstránená stavebnikom

. zvláštne uživanie dotknutých ciest, ako aj výnimku z ochranného pásma (v pripade
unsiestnenia optických káblov do ochranného pásma dotknutých ciest) a realizáciu
stavebných prác na tejto cesteje potrebné požiadať príslušný cestný správny orgán, ktorým
je Okrcsný úrad Prešov resp. Stará Lubovňa, Odbor cestnej dopravy

35. Dodržat‘podnsienkystanoviskaSVP, šp. č. CS SVP 01KE3552/2018/2 zodňa 18.09.2018:

‘ Z hľadiska technicko-prevádzkovýclt záujmov správcu vodných tokov a protipovodňovej
ochrany s umiestnenim stavby „Optický kábel SITEL, s.r.o., Sabinov - Stará Ľubovfia“,
súhlasitne za dodržania nasledujúcich podmienok:

o Križovanie optickej siete je potrebné vykonat‘ v zmysle STN 73 6822 „Križovania a
súbehy vedeni a komunikácii s vodnými tokini“.

o V pripade súbehu optickej siete s vodohospodársky významnými vodnými tokmi
dodržať odstupnú vzdialenost‘ vedenia ad brehovej čiary toku min. IQ nl, pri drobných

vodných tokoch min. 6 m, s prihliadnutím na charakter vodného toku a
geomorfologické charakteristiky dotknutého územia.
Fri ricšení nadzemného liniového vedenia prednostne využit‘ exislLjúce mostné objekty.
Pn križovaní vodných tokov na mostných objektoch žiadanie viesť chráničku na
odtokovej strane premostenia tak, aby nezasahovala do prietokovélto profilu t.j. min 0,2
m nad spodnou hranou premostenia.
Pri križovani vodného toku prekopanim, pripadne pretláČanim mus~ byt‘ optické vedenie
oložené v chráničko v hlbke min. 1,2 m pod dnom koryta vodného toku bez uvažovania
pripadných nánosov. Chráničku ukončit‘ podIa možnosti min. 6,0 mod brehovej čiary
vodného toku obnjstranase. Chráničky požadujerpe dimenzovat‘ na zaťaženic minimálne
25 t, vzhl‘adom na hmotnost‘ stavebných mechanizsnov, ktoré S‘/P, š. p. využiva na
zabezpeČenie opráv a údržby vodných tokov.

o Križovanie liniových vedeni s vodným tokom musí byt‘ navrhnuté a zrealizované lak,
aby správca toku nemusel vykonávať údržbu vodného toku v st‘ažeaých podmienkach, t.
j. bez použitia stavebnýcls strojov, ako důstedok ochranného pásma káblových vedeni.

o Každé križovanie vodného toku podzemným vedením musí br na oboch brehoch
vyznačené povrchovými značkami s nápisnm „POZOR NEBAGROVAt‘. Spósob
označcnia miesta križovaaia a súbeh svodným tokom dohodnúť s úsekovým technikom
prevádzkového strediska Prešov kontaktná osoba: Ing. Martin Cap, t. Č. 0914 365 102 a
Stará Eubovúa kontaktná osoba: Ing. Marián Smrek 0911 902 408.

a Narušené koryto vodného toku ako aj okolitý terén žiadame uviesč do původného stavu.
o V priebeltu stavebných prác zabezpečíť, aby nedošlo k zhoršer.iu kvality povrchových

vád, v pripade havárie žiadame kontaktovat‘ nášho havarijného technika - MVDr.
Grohol, čt. 0903 636 635.

o V pripade, že Sa predmetný pozemok nachádza vo vlastníctve SVP Š. p., je nevyhnutné
zo strany investora, najneskůr do terminu kolaudačného konania, uzatvoriť zmluvu o
zriodeni vecnélso bremena. V pripade, Že SVP š. p. nic je vlastnikom pozemkov pod
korytom dotknutých vodných tokov v mieste ich križovania s cpti~kým vedením, bude
potrebné so správeom vodnélto toku uzatvoriť zmluvu o podmienkach správy a
prevádzky podzemného vedenia križujúceho vodný tok.

o Fred samotnou realizácioo optickej siete žiadame vopred adsúhlasiť s naiou
organizáciou projektovú dokumentáciu pre realizáciu stavby s d.ňrazom na technické
riešenie križovania optickej sidle s vodným tokom (detaily jediotlivých križovaní).
Projektovú dokumentáciu zaslať na SyP, Š. p., OZ Košice k zaujatias stanoviska.

o Začatie a ukončenic prác v mieste dotyku s vodnými tokmi oznántť správcovi vodného
toku SVP, š.p. OZ Košice kontaktná osoba: ing. Maroš Mikluš, e-mail:
maros.mi k lustiPsvo.sk.

o Najneskár ku kolaudaČného konaniu žiadame prizvat‘ nášho zástupou, kde investor
predloži správcovi vodných tokov porealizaČné výškopisné a pclohopisné zameraalie
križnvania vedenia s vodnými toknsi. Uvedenú dokumentáciu žiadame predložiť aj v
digitálnej podobe (súbor ‘.dgn, *.dwg). .

o Upozorňujeme, že trasa vedenia může križovat‘ aj vodné toky, lioré nic sú vedené v
správe našej organizácie SVP, Šp. OZ Košice. O vyjadrenie je preto potrebné požiadať
aj ich správcu.

V zmysle ~47 zákona Č. 364/2004 Z.z. O vodách v zneni nes<orštch predpisov sú
vlastníci stavieb, ktoré nic sú vodnými stavbami, alebo lechitckými zariadeniami
umiestnených vo vodnom toku a v inundačnom území povinný na vlnstné náklady dbať
ich riadnu údržbu a o ich statickú bezpečnosť, aby ncohrozovali plynulý odtok vád a
zabezpečit‘ ich pred škodlivými úČinkami väd, splaveninami a t‘adom,
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Zároveň upozorňujeme, že správca vodného toku v zmysle 49 ods. 5 zákona Č.
364/2004 Z. z. o vodách, v zneni neskoršich predpisov nezodpovedá za Škody spůsobené
mimoriadnou udalosťou a Škody spůsobené uživanírn vodných tokov.

36. Dodriat‘ podmienicy vyjadrenia VSD, a. s. Č. 23577/2018 Zo díla 22.10.2018:

V záujmovej oblastí Sa nachádznjů nadzemné NN, VN(do 35kV), VVN(do tlO kV)
. DodržaC ochranné pásma v zmysle 43 zákona 251/2002 Z. Z.:

(t) Na ochranu zaríadeui sústavy Sa zriaďujů ochranné pásma. Ochranné pásmo je pricstor
v bezprostrednej blízkosti zariadenia sústavy, ktuiý je určený na zabezpečenie spol‘ahlivej
a plynulcj prevádzky a na zabezpeíenic ochrany života a zdravia osůb a majetku.

(2)Ochranné pásmo vonkajšieho nadzemného elektri~kého vedenia je vytnedzené zvislými
rovinami Po oboch stranách vedenia vo vodorovnej vzdialenosti mcranej kolmo na vedenic
od krajného vodiča. Vzdialenosť obídvoch rovin od krajných vodíčov je pri napIti:
a) Od I kV do 35 kV vrátanc

Frc vodiče bez izolácie 10,0 m; v súvislých lesných priesekoch 7,0 m
‚. Frc vodiča so základnou izoláciou 4,0 m; v sůvislých lesných priesekocli 2,0 m
j. Frc zavescné káblové vedenie 1,0 in

b) Od 35kV do 110kv vrátanc IS m
(4)V ochrannom pásme vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia a pod elektrickým

vedením je okrem prípadov podia odseku 14 zakázané
a) ZriaďovaC stavby, konštrukcic a skládky,
b) Vysádzať a pestovat‘ trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m
c) Vysňdzat‘ a pestovať trvalé pomsty s výškou presahujúcou 3 m vo vzdialenosti do 2 m

od krajného vodiČa vzdušného vedenia sjednoduchou ízoláciou
d) tiskladňovať ľahko horl‘avé alebo výbušné látky
e) Vykonávať Činnosti ohrozujCtce bezpečnosť osób a majetku
~ Vykonávať Činností ohrozujúce elektrické \‘edcnic a bezpečnost‘ a spol‘ahlivosť

prevádzky sústavy
(5) Vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou prcsahujúcou 3 m vo vzdialenosti prcsahujúcej

S m od krajného vodiča vzdušného vedenia možno len vtedy, ak je zabezpečené, že tieto
porasty pri páde nemůžu poškodíť vodiče vzdušného vedenia.

(6)Vlastník nehnuteľnosti je povinný un‘ožnit‘ prcvádzkovateFovi vonjcajšieho nadzemného
elektrického vcdenia pristup a prijazd k vedeniu a na ten účel umotáť prcvádzkovateľovi
vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia udržiavať priestor pod vedením a voľný posh
pozemkov (bezlcsie) so Širkou 4m Po oboch stranách vonkajšicho nadzemného elektrického
vcdenio, Táto vzdialenost‘ Sa vymediuje od dotyku kolmice spuslcnej od krajného vodiČa
nadzemného elektrického vedenia na vodorovnú rovinu ukotvenia podperného bodu. V
prlpade zemných prác v blízkosti nadzcnmého vedenía žiadamc, aby aebola porušená
stabilita podpemých bodov a taktiež aby nebola ponišená uzemňovacia sústava elektrického
vcdcnia. Fri prácach v blízkosti vedenia dodržať bezpečné vzdialenosti podľa platných STN.

(7)Ochranné pásmo vonkajšieho podzemného elektrického vcdenia je vymedzené zvislými
rovinami Po oboch stranách krajných káblov vede~ia vo vodorovnej vzdialenosti meranej
kolmo na toto vedcnic od krajného kábla. Táto vzdiatenost‘ je t m pri napliti do 110 kV
vrátane vedenia regulačncj a zabezpečovaccj techniky.

(8)V uchrannom pásme vonkajšicho podzemného elektrického vedenia a nad týmto vedením je
okrem pripadov podFa odseku 14 zakázané
a) Zriaďovať stavby, konštrukcie skládky, vysádzať trvalé porasty a používať osobitne

t‘ažké mechanizmy

b) Vykonávať bez predchádzajúceho súhlasu prevádzkovateľa elektrického vedenia zemné
práce a mé činnosti, ktoré by mohli ohrozit‘ elektrické vedenic, spol‘ohlivost‘
a bezpečnosť prevádzky, pripadne st‘ažit‘ pristup k elektrickému vcdeniu

(9)5 plánovanými zemnými práeami v blízkosti podzemných vedení súhlasime, dodržať
nasledovné podmienky:
I. Fred začatim zemných prác objednať vytýčenie káblov zaslanim objednávky a mapového

podkladu ma e-mailovú adresu: skripko stefan@vsds.sk. Kontakt 055 610 2792 — Ing.
Stefan Škripko alebo stnlicnv peter43vsds.sk, tel. 055 610 2213 —Ing. Stoličný Peter.

2. V pripade, že bude križované naše podzemné vedenie, olebo důjde ku sůbehu
plánovaného výkopu s nim. Je bezpodmiencčnc nutné zaistiť naše vedenie proti vzniku
previsu.

3. Odkryté vedenie musí byť chránené proti mechanickému poškodeniu.
4, Pri križovani, resp. súbchu nášho vedenia s novo ukladanými inžinierskymi sieťami

musia byť dodržané minimálne vzdialenosti stanovené v STN 73 6005 Zmcna a) tab, 1,2.
5. Prcd zasypaním odkrytého kábla Východoslovcnskej distribučnej as. žiadamc, aby bol

prizvaný zástupca našej spolomnosti kvůli kontrolo nepoškodenosti vedenia.
6. Zástupcu naSej spoločnosti kontaktovať minimálne 2 pracovné dni prcd zasypanins

odkrytého káhla. Kontakt na zástupcu našej spoločnosti: 055/6102397
7. Pri zmene kategórie priestoniQ~ovrchu) nad jestvujúcimi NN a VN podzemnými

‚‘edeniami v zmysle STN 73 6005(ehodnik vozovka, volný terén) je potrebné na náklady
stavebníka doplniť podia potreby ochranu el. kábluv proti ích mechanickému poškodeniu
v súlade s normami STN 34 1050, STN 332000-5-52 a 736005.

o Za správnosť a úplnost‘ technickcj dokumentáeie a za jej realizovatel‘nost‘ je zodpovedný
projektant.

37. Dodržat‘ pudmienky vyjadrenia SPP — Distribúcia, a. s., Č. TD/NS/0777/2OlSfUh zo díla
26.10.2018: .

• Fred realizáciou zemných pric a/alebo pred začatím vykonávania mých Činností je stavebník
povinný na základe písomnej objednávky požiadať SPP-D o presné vytýčenic existujúeiclt
plynárenských zariadeni ‚ objednávku je potrebné zaslať na adresu: SPP — dístribúcia, a. s.,
Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 II Bratislava, alebo elektronicky, prostrednietvom
online tormuláru zverejneného na ‚vebovom sídle SPP-D (www.spp-distribúcia.sk).

. V záujme predchádzania poškodcnia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevůdzky
a/alcbo prevádzky distribuěnej skle, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských
zariadení do vzdialenosti lOOm, alebo ak doba vytyčovania nepresiahne I hodinu.

• Stavebník je povinný oznáxniť začatie prác v ochrartnom pIsme plynárenských zariadení
zástupvoví prevádzknvateľa SPP-D (p. Karol Koáš, tel. Č. +421 55242 5507) najneskůr 7
dni prcd zahájením plánovaných prác.

o Stavebník prác je povinný zabezpečiť pristupnusť plynárenských zariadcní počas rcalizáeic
Činnosti zdůvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadeni, najmI výkonu kontroly
prcvádzky, údržby a výkonu odborných prchliadok a odborných skúšok npráv, rckonštrukcie
(obnovy) plynárenských zariadeni.

o Stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly
rcalizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadetti.

o Stavebník je povinný realízovať výkopové práce vo vzdialenosti meošej ako 2 m na každá
stranu od obrysu existujúeich plynárenských zariadeni v súlade s S‘ľN 73 3050 až Po
predchádzajúcom vytýčeni plynárenských zariadení výhrodne ručne bez použitia strojových
mechanizmov.

o ak pri výkopových prácach bob odkryté plynárenské zariadenic, je stavebník povínný
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kontaktovať prad zasypanim výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu
obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej
fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného dennika,

a pristup k akýnikol‘vek technologickým zariadeniam SPP-D nieje povolený a manipulácia
nimi je prisne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevztahuje vydané povolenie
prevádzkovatel‘a,

• odkryté plynovody, káble, ostatně inžinierske sjeta musia byt‘ počas odkrytia zabezpečené
proti poškodeniu,

a stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovat‘ také terénne úpravy, ktoré by zmenili
jeho doterajšie krylie a hlbku uloženin, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky
zariadenia a poklopy plynárenských zariadeni osadit‘ do novej úrovne terénu,

• každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď
ohlásené SPP-D na tel. Č. ; 0850 III 727,

a upozorňujeme, že SPP-D může pri všetkýeh pripadoch poškodenia plynárenských zariadeni
podat‘ podnet na Slovenskú obchodnú inšpekeiu (SOl),ktorá je oprávnená za porušenie
povinnosti v oebrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložit‘
podIa ustanoveni Zákona o energetike sankci“ vn výške 300,-E až ISO 000,-E, poškodením
plynárenského zariadcnia tnůže důjst‘ aj kspáchaniu trestného Činu všeobecného obrozenia
podIa 284 a 285, pripadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevůdzky
všeobecne prospešného zariadenia podľa *286, alebo 288 zákona Č. 300/2005 Z. z. Trestný
zákon,

. stavebník je povinný pri realizáeií stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike,
Stavebného zákona a mých všeobecne závazných právnyeh predpisov, ako aj podmienky
uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadeni a takticž ustanovenia Technických
pravidiel pre plyn (TPP) najmh TPP 702 10,

a Stavebník je povinný rešpektovat‘ a zohl‘adnit‘ existenciu plynárenských zariadeni a/alebo
ich ochranných a/alebo bezpeénostnýeh pásíem.

a Stavebnik je povinný tsri súbehu a križovani navrhovaných vedení s existujúcimi
plynárenskýtni zariadeniami dodržat‘ minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73
6005 a TPP 906 01,

a V ochrannom pásme plynárenských zariadeni v zanysle ~ a *80 Zákona o energetike nieje
možné unňestňovať nadzemně stavby, kontrolně šachty, trvalé pomsty apod.,

. k. íi. Pusté pole, šarišské Jastrabie, Lubotin, Ďurková, Orlov, Plaveč, Hromoš, Plavnica,
Chmel‘nica, Stará Ľubovňa kontaktovat‘ zástupe“ pmevádzkovatel‘a SPP-D p. Dušan Boroš,
tel. číslo +421 522425201

38. Dodržat‘ padmienky závazného stanoviska Krajského pamíatkového úradu Prešov, Č. KPUPO
2018/l 7324-02/68797/Ul zo dňa 28.08.2018:

a Stavebník je povinný v zmysle 40 pamiatkovéhn zákona a 127 zákona Č. 50/8976 Zb. o
územno‘n plánovaní a stavebnom poriadku v zneni neskoršíeh predpisov oznámiť každý
archeologický nález Kxajskému pamíatkovému úradu Prešov a urobíť nevyhnutné opatrenia,
aby Sa nález nepoškodil alebo nezničil.

o Začiatok zemných práe ohlásí stavebník v predstihu 3 praeovnýeh dni Krajskému
pamintkovému úradu Prešov.

39. Dodržať podmienky vyjadrenia Slovak Telekom, as., Č. 6611831555 zo dňa 09.11.2018;

. Důjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (d‘alej len SEK) spoločnosti Slovak
Telekom, a. s, aJaleba DIOl SLOVAKIA, S. r. 0,

a Existujúce zariadenia sú ehránené ochranným pá~mom (*68 zákon č. 351/2011 Z. z.)
a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie 65 zákona Č. 351/2011 Z. z. o oehrane proti
rašeni“.

a Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti (09.05.20 19), v pripade zmeny
vyznačeného polygónu, důvodu žiadosti, účelu žiadosli, v pripade ak uvedené parcelně číslo
v žiadosti nezodpovedá vyznačenému poly~ůnu alebo ak si stavebník nesplní povinnost‘
uvedenú v nasledovnom bode.

a Stavebník alebo nim poverená osoba je povinná v pripade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý
podal uvedenú žiadosC je v kuíizii so SEK Slovak Tclekotn, a. a. a/alebo Diol SLOVAIQA,
s. r. o alebo zasahuje do ochranného pásma týehto sjetí (najneskůr pred spracovaním
projektovej dokumentáeie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a. s. na stanovenie
konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníetvom zamestnanca
spoločnosti povereného správou sieti; Danka Chovanová, danka.ehovanova~teIekontsk,
tel. +421 51 7711551, Klein Štefan, stefan.klein~telekom.sk, +421 527733845.

• V zmysle *66 ods.7 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáeiáeh Sa do
projektu stavby musí zakreslíť priebeh všetkých zariadeni v mieste stavby. Za splnenie tejto
povinnosti zodpovedž projektant.

a Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle 66 ods. JO zákona č.351/201 I Z. z. je
potrebné uzavriet‘ dohodu o podmienkach prekládky telekomuníkačnýeh vedení

vlastnikom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nic je možné preložiť zreahizovať
prekládku SEK.

a V textnvej časti vykonávaeieho projektu musí ftgurovat‘ podmienka spoločnosti Slovak
Telekom, a. s. a DIG! Stovakia, s. r. o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu
a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcieh podzemných kábloch
a projektovaných trasách prekládok podzemných telekonaunikačnýeh vedeni a zariadent.

a V prípade ak na Vami deflnovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa naehádza nadzemná
telekomunikačná sieť, ktorá je vo vtastnietve Slovák Telekom, a. s. a/alebo DIOl
SLOVAKIA, s. r. o, je putrebné Zo strany žiadateřa zabezpečit‘ nadzemnú sjet‘ proti
poškodeníu alebo narušeniu oeltranného pásma.

o Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinnosti podfa
68 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáeiách v platnom zneni.

a V pripade, že žiadatel‘ bude zo zemnými prácami alebo činnosCou z akýchkorvek důvodov
pokračovat‘ po tom, ako vydané vyjadrenie strati platnosť, je povinný zastaviť zemné práce
a požiadať o nové vyjadrenie. Pred reahizáeiou výkopových prác je stavebník povinný
požiadať o vytýčenie SEK spoločnosti Slovak Telekom, a. s. a DIGI SLOVAKIA, a. r. o. na
povrchu terénu. Vzhfadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa můžu naehádzať
zariadenía mých prevádzkovateí‘ov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne
káblové rozvody, Slovák Telekom, as., týmto upozorňuje žiadatefa na povinnosť ‚yžiadať
si obdobné vyjadrenie od prevádzkovatefov týehto zariadeni.

• Vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom, a. a. a DIG! SLOVAKtA, 5. r. o. na
povreltu terénu vykoná Slovák Telekom a. s., na základe objednávky zadanej eez
intemnetovú aphikáciu na strájake; httos;//w‘v‘v.telekom.sk/vviadrenía. Vytýčenie bude
zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.

• Stavebník zlobo nim poverená osoba je povinná bez ohl‘adu vyššie uvedené body dodt-žať
pri svojej činnosti aj Všeobecné podmiettky ochrany SEK.

a Žiadatel‘ může vyjadrenie použiť iba pre účet, pra ktorý mu bob vystavené.
• V prípade ak Sa plánuje napojiť nehnuteľnosť na tehekomunikačnú sieť úložným vedením, je

potrebné do projektu pre územně rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú pripojku.
a Poskytovateľ negarantuje geodetiekú presnosť poskytnutých dát. Poskytnutie dát

elektroniekej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.
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Všeobecné podmienky ochrany SEK
V okalíte predmem žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preloženim sjetí
(alebo vybudovanim telekomunikačnej pripojky). iba zmluvný partner: SPOJSTAV, spol.
sr. a., sooistav@snoistavke.sk., 055/7292632, 053/4411177

o V pripade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, jev kolizii so SEK Slovak
Telekom, a. s. a/alebo DICi! SLOVAKJA, s. r. o., alebo zasahuje do ochranného pásma
týchto sjeti, je stavebník po konzultácií so zamestnancom Slovak Telekom, a. s. povinný
zabezpečit‘:
. Ochranu alebo preloženie sjeti v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnaneom

Slovak Telekom, a.s.
. Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia

telekomunikačného vedenia
. Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v pripade potreby premiestnenia

telekomunikačného vcdenia
• V kábelovej ryhe sa může nachádzat‘ viac zariarleni (káble, potrubia) a různou funkčnosťou.
• Zabezpečíť pred začatim zemných práe vylýčenie avyznačenie polohy priamo na povrchu

terénu.
. Zabezpečíť preukázateľné ohoznámenie zamestnancov, ktorí budO vykonávat‘ zemné práce,

vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho
ochranu stanovené.

o Upozomenie zamestnancov vykonávajůcieh zemné práce na možnO pulohovü odchýlku ± 30
cm skutočného uloženia od vyznačenej polohy na povrchu terénu.

o Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadeni pracovali
najvttčšou opatrnost‘ou a bezpodmienečne nepouživali nevhodné náradie ( napr.

hlbiace stroje)
o Zabezpečíť aby bolí odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukol‘vek ohrozeniu,

krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 in na kajdO stranu od vyznačenej polohy
zariadenia.

o Zabezpečit‘ zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytim( zasypanim).
‘ Bezodkladné oznáenenie každého poškodcnia zariadenia na telefónne Číslo 12129.
. Overenie výškového uloženia zariadenia ruánýn‘i sondami.
a V pripade ‚ že počas výstavby je potrebné zvýšit‘, alebo znižiť krytie tel. káblov je toto

možné vykonať len so sůhlasom povcreného zameslnanca ST
‘ V pripade požiadavky napnjenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je

potrebné podat‘ žiadosť o určenie bndu napojenia, (www.telekom.sk)
o Dodržat‘ platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovů úpravu vedení v plnom

rozsahu.

40. DodržaC podmienky vyjadrenia ORANGE SLOVENSKO, a. s., pod Č. KE-1862/2018 za dňa
10.09.201 8.

. Stavbou nedójde ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821
09 Bratislava.

. Existujůee PTZ sO chrás‘ené ochranným pásmorn. V káblovej ryhe sO uložené HOPE trubky,
optické káble a spojky různej funkčnosti. Udaje o teclznickom slave a počte NOPE
poskytneme po zdňvodnenej potrebe pri vytýčeni trasy.

. Pri projektovaní stavieb dodržať priestorovú norn~u STN 736005 a ustanovenia zákona
o elektronických komunikáciách Č. 351/20011 Z. z. a ochrane sjetí a zariadeni.

. Pri križeni sieti lesných súbehoch, psi budovaní nových komunikáeií a spevnených plOch
pokial‘ nedochádzn k prckládke, opticků trasu mechanicky chráníť žrabnvaním.

. Všetky vynútené práce výstavbou na ochrane ~1~KZ a prekládky nešit‘ samostatným
projektom odsúhlaseným na Orange Slovensko, a. s., Mechanická ochrana prekládky budO
reahzovaaé v plnej výške na náklady investora. Realizáciu prekíádky PTZ Orange vykoná
na základe ůzemného rozhodnutia a „Zmluvy o preložke“ so spoločnosťou Orange
Slovensko, a. s., nim povercná servisná organizácia. Zahájenie stavebných práe
v ochrannom pásme optickej trasy oznámiť správcovi PTZ.

‘ Upozorňujeme, že vo Vašom záujmovom území, resp. v trasách Orange Slovensko, a. s., sa
můžu nachádzať TKZ mých prevádzkovaterov.

‘ Pri akýehkol‘vek prácach, ktoiými můžu byť ohrozené alebo poškodcné PTZ, ste povinný
vykonat‘ všetky objektivne účinné ochranné opatrenia najmu tým, že zabezpečíte:

‘ Pred začatim zemných prác vytýčcnie a vyznačenie polohy PTZ priamo ma povrchu terénu
objednat‘ u správcu PTZ

. Preukázatel‘ne oboznámenie pracovnikov, vykonávajúcich zemné práce s vytýčenou
a vyznačenou polohou PTZ a upozornenie pracovnikov vykonávojúcich zemné práce aa
možnú potohovú odchýlku ± 30 cm skutoČného uloženia PTZ od vyznačenej polohy na
povrchu terénu, aby pri prácach v micstaeh ~ýskytu vedeni azariadeni pracovali

najvačšou opatrnost‘ou a bczpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie ( napr. hibiace
stroje) vo vzdialenosti najmenej 1,0 m( v ochrannom pásme 1,50 m) na kajdO stranu od
vyzaačenej polohy PTZ.

‘ Dodržať zákaz prechádzania ťažkými vozidianli, kým sa nevykoná ochrana proti
nechanickému poškodeniu

. Nad optickou trasou dodržaC zákaz skládok a budnvania zariadeni, ktoré by znemožňovali
prísttip k PTZ

‘ SOhIas prevádzkovatcľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ
. Odkryté časti PTZ musia byt‘ riadne zabezpečené proti previsu, ohrozeniu a pnškodeniu

nepovolanou osobou.
a Pred záhmom previest‘ zhutnenie zeminy pod HOPE trasou, obnoviť krytie a značenie(

zákrytové dosky, fólia, markety)
. Bezodkladne oznámili každé poškodenie PTZ na tel. Č. 033/77 320 32, mob. 0907 721 375
o Overetne výškového a stranového uloženia PTZ ručnými sondami
‘ Pred záhrnom obnažených miest PTZ prizvat‘ praéovnika servisu ku kontrole, kde bude

vyslavený zápis a nepoškodeni trasy, dodržania podmienok vyjadrenia prevádzkovatel‘a
a správcu PTZ.

Vytýčeníe vedenía verejnej elektroniekej komunikačnej side vykoná spoločnosť Orange
Slovensko, a. s, na základe objednávky do 3 týždňov od jej doruČenia. Na objednávku uviesC
číslo vyjadrenia a existertcii PTZ.

41. Dodržať podmienky vyjadrenia UPC BROADBAND SLOVAKIA, s .r. a. Č. 1050/2018 zo dňa
31.07.20 18:

o Projektová dokumentácia musí byť vypracovaná tak, aby boli bezpodmienečné
a bezvýhradne dodržané ochranné pásma podľa ust. 68 zákona Č. 351/201! Z. z.
o elektronických komunikáciách a prislušné STR

o Pri križovani siete, tesnýeh súbehoeh, pri budovaní komunikácií alebo spevnených ploch
pokial‘ nedochádza k prekládke siete UPC mechanicky chráníť žl‘abovanim

o V pripade vynůtenej prekládky side UPC predložit‘ na sehválenie projekt prekládky na
‘itrimskvéi~upc.sk. Prekládka sa uskutočni na náklady investora práce zrealizuje UPC alebo
organizácia poverená spoiočnosťou UPC.

‘ Pred zahájením prác žiadater objedná si u spoločnosti UPC priestorové vytýčenie sjetí
a zariadeni pisomne na adresu : UPC Broadband Slovakia, s.r,o., Alvinczyho 14, 040 01
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Košice, alebo mailom na adrese: flirpakí17luuc.sk. Objednávku doručit‘ minimálne 5 dní pred
požadovaným tenninom vytýčenia. K žiadosti pripoj it naše vyjadrenie.

• Bezpodmienečné a bezvýhradné dodržanie ochranných pásiem podia ust. 68 zákona Č.
351/2011 Z. z.o elektronických komunikáciách a príslušných 5TH.

‘ Zabezpečit‘ preukázatcřné oboznámenie pracovnikov vykonávajúcich zemné práce
vytýčenou a vyznačenou polohou telekomunikačných zariadeni aby pri prácach v iniestach

výskytu vedení a zariadeni pracovali s zvýšenou opatmost‘ou a bezpodmíenečne nepoužívali
nevhodné náradie a zariadenia ( napr. hibiace stroje) v ochrannom půsme od vyznačenej
polohy telclcomuniknčaých zoriadení tzn. len ručný výkop

• Preukázatel‘né upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možná polohová
odehýlku ‚b 30cm skutočného uloženia od vyznačenej polohy.

. V pripade, ak důjde ku križovaniu výkopu s existujúeimi telekomunikaČnými zariadeniami
(siet‘ami) spoločnosti UPC žiadame, aby sme boli vopred prizvani k ukladariiu a zásypu ako
stavebný dozor, 0911 409830, 0911854091.

. Odkryté časti side UPC zabezpečit‘ proti prevysu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolanou
osobou.

. V pripade, ak dújde k odkrytiu už uložených . sietí(existujúcich eelekomunikačných
zariadeni) spoločnosti UPC žiadamc, aby pracovníci, resp. zástupcovia spoločnosti IJPC bolí
vopred prizvaní pred zásypom (zakrytím) ria kontrolu ako stavebný dozor, pred záhrnom
previest‘ zhutnenie zeminy pod trasou UPC, spltný zásyp sieti UPC realizovať triedeným
štrkom, zákrytovou doskou a ochrannou fúliou. Obnovit‘ kiytie a značenie inarkereni.

• Zákaz skládok a budovania zarjadení nad trasou UPC
a Dodržanie zákazu prechádzania t‘ažkými vozidlami, kým Sa nevykoná ochrana proti

mechanickému poškodeniu
. Dodržať niveletu terénu kvůli dodržaniu dostotočného krytia sieti UPC
a Bezodkladné oznámenie každého poškodenia telekomunikaČných zariadení spoločnosti UPC

na tel. čísle 0911 409 830, 0911854 091, v prípade poškodenia koaxiálneho káblaje nutné
vymeniť celý úsek kábla medzi dvoma najbližšími distribučnými skriňami

42. Dodržať podmienky vyjadrenia VVS, a. s., Č. 90449/20 lS/O zo dila 08. 11.2018:

. S vydanim územného rozhodnutia stavby oodl‘a predložcnej PD z hľadíska nami
sledovaných záujmov súhlasíme s podmienkami: .

‘ Fred začatim zemných prác je bezpodmienečne nutné vytýčenie našich iožinierskych sjetí
v teréne.

o Žiadame rešpektovať pásma ochrany potrubí verejného vodovodu a verejnej kanalizácie v
správe nášho závodu, ktoré je 1,5 en na obidve strany od vonkajšieho okraja potrubia pri
priemere do 500 mm vrátane v zmysle ~-u 19 Zákona Č. 442/2002 Z. z. o vereiných
vodovodoch a vercjných kanalizáciách v zneni neskoršlch predpisov. V pásme ochrany je
zakázané vykonávat‘ zemné práce, umiestňovat‘ stavby, konštrukcie alebo mé podobné
zariadenia atebo vykonávat‘ činnosti, ktoré obmcdzujů pristup k verejnámu vodovodu
alebo verejnej kanalizácie alebo ktoró by mohli ohrozit‘ ich technický stav, vysádzat‘
trvalé porosty, umiestňovat‘ skládky, vykonávat‘ terénne úpravy.

o Fri uložení optického kábla v zemi nešít‘ knižovanie s existujúcim vodovodným a
kanalizačným potrubím v správe VVS, as. Košice, závod Prešov kolmo na os vodovodného
a kanalizačného potrubia s uloženina kábla do chráničky a to v celom rozsahu pásma
ochrany vodovodu n kanalizácie. Fri križovaní žiadame rešpektovat‘ normu 5TH 73 6005

‘ Fri súbehu nesmú byt‘ káble optiekej sietc (pripadne multirúra). umiestnené nad
vodovodným, pnipadne konalizačným potrubím.

. Pásmo ochrany zaniadeni v správe našej spoločnOsti je z důvodu dodržania BOZI‘ a v
súlade s Vyhláškou Č. 147/2013 Z.z. (Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych veci a
rodiny SR, ktorou Sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri

stavebných prácach s nami súvis.acieh a podrobnosti odbornej spásobilosei na výkon
niektnrých pracovných činnosti) ajej Prilohou Č. 2 Podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a
ochrany zdravia pri zemných prácaclb bod 5.5. Zvislé steny nične kopaných výkopov sa
musia zabezpečit‘ proti zavaleniu od hlbky viiČšej ako I, 3 m v zastavanom území obce a
od hlbky v‘áčšej ako 1,5 m v nezastavanom území obce.

‘ Pri reatizácii optickej sicte nariaďujeme rešpektovat‘ existujúce objekty a zariadenia
predmemého vodovodu a kanalízácie (napr. armatúme šachty, hydranty. uzávery a pod. ...)
a tieto prispůsobiť novej úrovni povrchu (~ 19 ods.6, 27 ods.4 zákona Č. 442/2002 Z.z.).
Presné vytýčenie inžinicrskych sieti v teréne Vám na základe objednávky zabezpečia
pracovnici nášlto závodu (call centrum, č. tel.: 05 1/7572777). K objednávke je potrebné
predložit‘ kápiu tohto vyjadrenia spolu s farebne vyznačeným mapovým podkladom.
Termín vytýčenia je potrebné dohodnúť telefonicky cestou dispečingu na Č. tel.
051/7572421.

‘ V pripade. že si žiadatel‘ neobiedná vytýčenie IS nenesie VVS, as. zodpovcdnost‘ za
pripadné škody na majetku investora alebo VVS,

43. Dodržať podmienky závllznélto stanoviska Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskcj
republiky, Sekcia železničnej dopravy a dráb, odbor dráhový stavebný úrad pod Č.
25222/2útS/SAŽDD/90t42 zodňa29.ll.20t8: .

o MDV SR súhlasí s umiestnením predmetnej stavby v OPD a OD a zároveň pne vykonanie
činností v OPD a OD a následné uživanie určuje tieto podmienky

o Stavba bude realizovaná v súlade s projektovou dokumentáciou vypracovanou spoločnost‘nu
SITIEL s. r. o., Zemplínska 6, Košice, overenou MDV SR, ktorá tvorí prilohu tohto
stanoviska. Pripadné zmeny stavby nesmů byť realizované bez predchádzajúceho povolenia
MDV SR.

• Realizáciou stavby nesmie byt‘ obrozovaná ani narušená stabilita a odvodnenie železničného
telesa.

• Stavba musí byť zabezpečená proti dynamickým účinkona spůsobených prevádzkou dráhy.
‘ Stavba musí vyhovovat‘ všetkým bezpečnostným a protipožiarnym predpisom.
• Stavebník je povinný pred vydaním stavebného povolenia a pred zaČatím prác v OFD a OD

zistit“, či Sa v mieste navrhovanej stavby nenaehádzajú dráhové, resp. mé vedenia. V
prípade ich existencie je potrebné zabezpečiť ich vytýčenie a počas prác tieto vedenia
chránit‘ tak, ako to vlastník týchto vedeni určiv zápise z vytýčema. V každom pripade však
bude dbal‘ o to, aby vytýčené vedenia neboli počas prác poškodcné.

‘ Stavebník je povinný rešpektovat‘ podmienky a dodržat‘ požiadavky uplatnených k stavbe,
uvedených najmU v súhntnom stanovisku prevádzkovateľa dráhy, ktorým sú železnice
Slovenskej republiky Bratislava. Oeneráine riaditefstvo, Odbor expertizy, Č.:
28443/2018/0230.2 zodňa23.ll.2018.

‘ Stavebník (uživater) stavby je povinný rešpektovat‘ objekty, vedenia a zariadenia ŽSR
(súčasné aj budúcc) nachádzajúce Sa v dotknutom území.

• Fo ukončeni prác uviest‘ terén v blízkosti dráhy do primerane původného stavu.
. Vlastnik (uživatel‘) stavby je povinný stavbu v OPD a OD udržiavať a užívat‘ tak, aby

neobrozovala prevádzku dráhy dráhu a jej súčasti ani neobrozovala bezpečnost‘ a plynulost‘
dopravy na drábe a zároveň aby bol vylúčený prípadný nepniaznivý vplyv stavby na dráhu.
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44. Dodržat‘ podmienky vyjadrenia železnice Slovenskej republiky, Bratislava, Gencrálne
riaditeľstvo, odbor expertízy, Č. 28443/20 18/0230-2 so dňa 23.11.2018:

a Po oboznámeni Sa S predloženou dokumentáciou a dokladmi nemáme námietky k realizácií
stavby a súhlasime s vydanim územného rozhodnutia pre uvedenú stavbu za týchto
podmienok:

I. Pri ďalšej príprave a uskutočňovmii prednieuiej stavby budú splnené požiadavky uvedené vo
vyjadreniach stavebnikom získaných ad zložiek ZSR (OR Košice a Správa majetku ŽSR
Bratislava), pri zabezpečovaní podkladov pre prípravu a realizúciu stavby:

. nešit‘ pil styku (sůbeh, knižovanie) v záujmovom území ochranu IS (vodovod,
kanalizácia), podzemných kábelových vedení(DOK, MK, pne VO, PZZ, DOO,
silnoprúd) v správe OSM Košice a OR Košice, SOZT a SEE (uloženie do chráničiek,
relpekiovat‘ ochr. pásma trás káblov ŽSR ad vytýčenej polohy, trasy ponechaf vol‘né
pnístupne)

. realizovať opticků trasu v sůbchu s dráhou vo vzdialcnosti tni“. 3m od píKy svahu
násypu žel. telesa

. križovania žel. Irate zrealizovat‘ podl‘a odsúhiaseného technického niešenia v súlade PD
. realizáciou nesmic byť narušený priechodný pnierez, voľný sehodný a manipulačný

priestor
. vstupovat‘ na pozemok dráhy - na základe súhlasu na vstup ad prevádzkovateľa dráhy
. stavebník v obvode dráhy zaisti bezpečnost‘ svojich zamestnancov (dohoda a

bezpečnosti prác v podmienkach ŽSR) v súlade s predpisom Z2( v zmysle Zákona Č.
12412006 Z. z.). Zhotovitel‘ stavby musí mať so ŽSR . OR Košice uzavretú dohodu a
bczpečnosti prác v podtnicnkach 18K.

. stavbu pnisp&sobit‘ dráhovým predpisom a normám STN EN tak, aby bol vylůčený
nepriaznivý vplyv stavby na prevádzku dráhy.

2. Stavebník preulcáže ině právo k nchnutcľnostiam ŽSR navrhovaným na výstavbu (v zmysle
vyjadrcnia Správy majetku 28K Bratislava, OSM Košice, č. j, /2a.15/2953/20l8/OSM KE,
za d(sa 15.10.2018) . nárok na jednorazovú pnimcranú náhradu za nútené obtnedzenie
uživania nclinuteľnosti.

3. Prcd začatu prác stavebník objedná vytýČenie. podzemných vedení ZSR v mieste
navrhavanej stavby u OSM Košice a OR Košice, SOZT a SEE . Výkopově práce v
ochrannom pásma podzemných vedení 25K musia byť vykonané ručnc za dozoru správcu
podzemných vedení,

4. Slavebnik pred začatim prác prcrakujc techisologický postup prác, temsin začatia a
tikančenia stavbyv obvode dráhy (pri knižavani) a objedná dozornú činnasť na ŽSR . OR
Košice, SMSU ZTS TO Prešov . (Ing. Bednarčik, tel. Č. 0903 478 781) - z důvodu
bezpečnosti prcvádzky na dráha.

5. Stavebník je pavittný počas celej výstavby a prevádzky stavby zabezpečit‘, aby stavba
odolávala dynamickým vplyvom železničnej prevádzky, nenarušila odvodňovací systém
železničných zariadení a nenarušila stabilitu železničného telesa

6. Stavebník je povinný realizovať stavbu a vykonat‘ opatrcnia, aby ncbola ohrazená a
narušená železničná prevádzka.

7. Skládky stavebného materiálu, resp. odpad vzniknutý v rámci stavby požadujeme skladovať
mimo pozemku 25K. Následné terénne úpravy na pazemku v správe ŽSR vykonať do
pávodného stavu.

K. Pokiaľ pri realizácii stavby alebo pri prcvádzke stavby vzniknů Škody na majetku ZSR,
stavebník tieta uhradí v plnam rozsahu.

9. ZSR nezodpavedajů za pnípadné poruchy stavby a škody pri jej výstavbe a
prcvádzkc(vrátane kolízii pri pristupe stavebných mcclianizmov, dopravných prostnicdkov a
osúb k nej) spúsobené železničnou prevádzkou.

10. Po ukončení prác stavby v obvode dráhy, stavebník si zabezpečí vydanie potvrdenia a
ukončení prác ad 25K - OR Košice, SMSU ŽTS TO Prešov. Stavebník toto potvrdenie
predioži pri kolaudácii stavby.

II. Stavebník následne po ukončeni stavby cdavzdá ŽSR - OR Košice, Sekcii žel, trati a
stavieb dokunsentáciu skutočného vyhotovenia stavby (čast‘ dotýkajúcu Sa obvodu dráhy).
Zároveň žiadamc prizvať ŽSR-OR Košice, SMSU ŽTS TO Prešov ku kolaudácii stavby.

45. Dadi‘žať padmienky vyjadrenia ŽSR, oblastně riaditcl‘stvo Košice, sekcia oznamovarej
a zabczpcčovacej teclmiky pod Č. l054/20t8/SOZT zo dňa 07.08.2018:

I. Pni realizácii stavby důjde k sůbehu a križovaniu s podzemnými vedeniami DOK, MK a
závesným káblom 25K vnášej správe, ktaré sův zmysle zákona Č. 25112012 43 ods.?
chránené ochranným pásmom. Ochranné pásmo vedcnia je široké Im od asi jeho trasy pa
aback stranách a prebicha Po „lej dlžke jeho trasy. l‘líbka a výška ochranného pásma je 2m
od úrovne zeme, ak ide o podzemně vcdenia a v okruhu 2 m okolo vedenia po cclcj jeho
dlžke.

2. V ochrannani pásnic je zakázané umicstňovat‘ stavby, zaniadenia a pomsty, vykonávať
zemné práce, ktoré by mohli ohrozíť vedenie alebo bezpečnů prevádzku siete. Zemné práce
v blízkosti našich vedeni je potrebné vykonávať ručne. Káblová trasa musí byt‘ trvalo
pristttpná. Upozorňujeme Vás, že v úseku l‘lromoš‘ Stará Ľubovňa Sa nachádza náš závesný
kábel, a preta v pripade pauživania mechanizmovje potrebné na naše závesné vedeníe brat‘
ohľad, aby nedošlo kjeho poškadeniu.

3. V zmyslc hare uvedeného žiadame pred zahájením prác naše vedenia presne vytýčiť a riešiť
ich ochranu v zmysle STN 736005, 733050 a STN 347851, aby nedošlo k poškodeniu. Na
základe tohta vytýčenia je pntrebné stavbu umiestniť tak, aby v žiadnom prípade
nezasahovala naše vedenia a bala dodržané ochranné pásmo našich vedení.

46. Dodržať padmienky vyjadrenia 25K. nblastné riaditcľstvo Košice, sekem OZT, stredisko
miestnej správy a údržby KT Košice pad Č. l3-158.171108.201 8/KT KE za důa 06.08.2018:

Pri vykoitani zemných prác, alebo mých prác, ktoré můžu ohrozíť podzemně aznamovacie a
zahezpeČovacie vedenic a zariadenie Žsi‘. je v blízkosti týchta vedeni a zariadcni Vaša
organizácia povinná urobiť všetky opatrenia, aby nedošlo k ich paškodeniu a to tým, že
zabezpečí:

• pred začatím zemných prác vyznačcnie polohy podzemného omamovacieho a
zabezpečovacieho vedenia a zariadenia priama na stavenisku. trase.

a upovedansenie organizácie, ktará vydala toto vyjadrenie o začati stavebných prác najinenej
14 dni vopred

a preukázatel‘né nhoznámeníe pracovnikov, kturi budů vykonávať práce s palahou tohto
vcdcnia a zariadania

• upaznmenie nrganizácie vykonávajúcej zemné práce na mažnů odehýlku uložcnia vedenia -

zariadcnin ad výkresovcj dokumentácie
• upozonnenie pracovnikov, aby dbali pri prácach v týchto miestach na najvtíčšíu opatrnosť a

nepoužívuli nevhodné náradie vo vzdíalenosti najmcnej I m (v zinysle zákona 25 l/20t2 a
energetika) po každej strane vyznačenej trasy vedenia . zariadenia, aby nepoužívali žiadne
mechanizmy (hlbiace stroje, zbijačky, buldozéry a pad.)

o aby odkryté podzemně oznamovacie a zabezpeČovacie vedenie a zariadenic 25K balo niadne
zabezpečené proti poškodcniu

. aby organizácia vykonávajúca zemné práce zhutnila zeminu pod káblom - káblami, pred
jeho - ich zakrytím - zahádzanitn
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• aby organizácia vykonůvajúca zemné práce vyzvala ŽSR OR Košice - Sek-cia OZT Košice -

Stredisko miestnej správy a údržby KT Košice na kontrolu kábla - káblov pred ich
zakrytím, či vedenie, alebo zariadenie nic je viditelné poškodené

o aby neodkladne ohlásila každé poškodenie podzemného oznaniovacieho a zabezpečovacieho
vcdcnia a zariadenia ŽSR OP. Košice - Sekcii OZT Košice - Stredisku miestnej správy a
údržby KT Košice, ktoré toto vyjadrenie vydalo

. aby balo odhlásené ukončenie stavby ZSR OR Košice - Sekcii OZT Košice - Stredisku
miestnej správy a údržby KT Košice, ktoré toto vyjadrenie vydalo.

U stavieb, ktorých investorom je energetika, je potrebné splnif ešte nasledovné požiadavky:
V zniysle STN 33 21 60 a mcdzirczortnej dohody o ochrane oznamovacích vedení a zadadeni
uverejnenej vo Vosmíku dopravy Č. 3/1969 urobíť výpočet nebezpečných vplyvov na oznamovacie
vedenie a zariadenie, na základe ktorého Sa navrhnú pripadné opatrenia na ochranu oznamovacích
vedeni a zaradeni.

• V zanysle smenlic pre ochranu zabezpeéovacích zariadeni pred ohrozujúcimi vplyvmi
cnergetických zariadeni a. 21/1978 VDP je potrebné urobiť výpočet ohrozujúcich
indukčných vplyvov na zabezpcčovacio zariadenia, na základe ktorých budú stanovené
potrebné opatrenia na ochranu zabezpečovacích vedení a zariadeni pred ohrozujúcimi
vplyvmi energetických zariadeni.

• V zmysle STN 34 20 40, je potrebné urobiť opatrenia na zabezpečenie hodnoty rušivých
vplyvov pre kábelove vedenia menšie ako I mV a pre nadzemná vedenia mcnšie akn 2 my.

. Nedodržanie týchto podmienok je hrubým porušením právnej povinnosti podľa zákona o
dráhach Č. 513/2009 Zb..

. tjpozornením na túto skutečnost‘ Vás vyzývante k sprísneniu technologickej discipliny pri
vykonávaní Vašcj podnikateľskcj činnosti, kde dochádza k styku, súbehu alebo križovoaiu
podzemnými, alcbo nadzemnýasi vedenianií. Všetky naše podmienky, ktoré sú pri
pojednávaniach s Vašou fintou pre vykonávanie Vašich práe narladené, je potrebné
bczpodmienečne dodržiavat‘, aby Sa predišlo sankéným následkom podra uvedeného
zákona.

. Toto vyjadrenie platí len pre dokumentáciu potvrdenú ŽSR OR Košice - Sekeiou OZT
Košice - Stredískom miestnej správy a údržby KT Košice a pre rozsah prác na fom
vyznačený. Platnosť tohto vyjadrenia je na dobu dvoch rokov ado dňa jeho vydania.
Prestáva platiť spolu s územným rozhodnutím - stavebným povolením vydaným pre
uvedenú stavbu, Pri žiadostí o zmenu, alebo a pred~ženie platnosti územného rozhodnutia -

stavebného povolenia sa musí žiadat‘ o nové vyjadrenie o existencii podzemných vedeni a
zariadeni ŽSR.

* Vytýčenie podzemných vedení a zariadeni žt, ŽSR OR Košice, vykonáme, ak o to
požiadate, len na základe Vašej objednávky s uvedeným čislom nášho vyjadrenia a
dátumom jeho vydania. Vzhľadom nato, že správca podzemného vedenia nezodpovedá za
zmcny jehu priestorového umiestnenia vykonané bez jeho vcdomia, musí Sa vopred overit‘
výškové umiestnenie vedenia sondami.

• Objednávku na vytýčenie podzemných vedeni zašlíte na ŽSR - OR Košice - Sekcia OZT
Košice, Stredisko miestnej správy a údržby KT Košice, Kollárova 10,04002 Košice,

47. Dodržat‘ podmienky vyjadrenia ŽSR, oblastně riaditeľstvo Košice, sekeia elektrotechniky
a energetiky pod Č. 1999/2OIS1SEE/2a.15/478 zo dňa 27.08.2018:

o V zmysle ~43 zákona Č. 251/2012 - Zákon o energetikeje putrebné dodržat‘ ochranné pástno
k‘áblnvéhn vedenia I m na každá stranu od vytýčenej trasy káblového vedenia, ako aj
ochranné pásmo elektrickej stanice lOm od oplotenia (hranice objektu).

• V ochrannom pásme elektriekej stanice je zakázané vykonávať Činnosti, pil k(orých je
obrozená bezpečnost‘ osáb, majetku a spoľahlivosť a bezpečnost‘ prevádzky elektrickej
stanice,

o V ochrannom pásme vonkajšiehn podzemného elektrického vedenia a nad týmto vedením je
okrem pripadov podia ~ odsek 14, zákona 251/2012 Z. z., zakázané:

a) zriad‘ovať stavby, konštrukcie, skládky, vysádzat‘ trvalé porasty a použivať osobitne t‘ažké
mechanizmy.

6) vykonávať bez predchádzajúceho súhlasu prevádzkovatel‘a elektrického vedenia zemné
práce a mé činnosti, ktorá by mohli ohroziť elektrické vedenie, spoPahtivost‘ a bezpečnost‘
prevádzky, pripadne st‘ažit‘ prístup k elektrickému vedeniu.

Vykonávanie zemných prác v blízkosti železničných podzemných silnoprůdových káblových
vedení a ich súčasti Sa povoľuje za podmienok:

1. Pred začatím zemných prácje potrebné požiadať o vytýčenic podzemných inžinierskych
sieti priamo v teréne na základe zaslanej pisomnej objednávky na adresu: ŽSR-OR Košice,
Sekcia BE štefánikova 60, 041 50 Košice, pri objednávke vytýčenia uveďte číslo nášho
vyjadrenia. .

2. Stavebnik vyzve svojich pracovnikov, aby práci v týchto miestach vcnovali zvýšenú
opatmost‘ a do vzdialenosti I metra pa každej strano vytýčenej trasy vedenia (zatladenia)
nepoužívali žiadne mcchanizačné prostriedky.

3. Staveboik nám min, 14 dni vopred oznámí začintok stavebných prác (výkopov) v mieste
križovania, sůbehu s trasou káblov v našcj správc a vyžiada dozor pil zemných prácoch.

4. Stavebník je povinný odkryté podzemné káblové vedenia (zariadenia) riadne zaistiť proti
poškodeniu.

.5, Každé poškodenie podzemného káblového vedenia a zariadcnia ŽSR - OR Košice, Sekcie
elektrotechniky a energetiky je nám potrebné okamžite ohlásit‘.

6. Min, 3 dni pred zásypom ryby stavebnik vyzve ŽSR - OR Košice, Sekciu elektrotechniky a
energetiky na vykonanie kontroly, či niejc vedenie (zariadenie) viditelne poškodené.

Upozorňujeme, že ‚redodržonie rýc/no podmicnokje porušeni??? pnragraj‘ov 6. 7. 8 a 12 “Zákona a
‚IrúIzaci;“ cF, 513/2009 Z. :..

o Pri križovaní resp. súbehu existujúcich vedení s novo ukladanými inžinierskymi siet‘an,i
požadujeme rešpektovať SrN 73 6005 a súvisiace.

o Trat‘ ŽSR Kysak - Plaveč - štátna hianica je elektrifikovaná jednosmernou trakciou 3kV
(nadzemně trolejové vedenie). Všeíky práce v blízkosti elektriftkovanej Irate je potrebné
vykonávať v zinysle platných STN a bezpečnostných predpisov.

o Trasu optickej siete požadujeme situovať (min 3m od trakčných podpier) tak, aby nedoštu k
narušeniu statiky trakčnýclt podpier trolejového vedenia.

47. Ocdržať podmienky vyjadrenia ŽSR, Bratislava, Správa majetku ŽSR Bratislava, Oblastná
správa majetku Košice pod č. 2a.15/4t73/2018/OSM KE za dňa 13.11.2018:

• S umiestnenim predmetnej stavby investora - podniku s povolením na poskytovanie sieti a
služieb v zmysle zákona Č. 351/2011 Z. z. o elektrunických komunikáciách na hore
uvedenom pozemku v správe ŽSR z nášho hľadiska súhlasíme za nasledovných podmienok:

o Po skončeni nevyhnutných ptác uvedic stavebník dotknuté nehnuteřnosti do predošlčho
stavu resp. ak to vzhľadom na povahu vykonaných prác nieje možné, do stavu
zodpovedajúcemu predchádzajúcemu účelu alebo vypžívaniu nehnuteľnosti.

• V pripade, že vykonanint prác dójde k zhoršeniu stavu nehnutel‘ností v porovnaní sjej
původným stavont, vyplatí stavebník vlastníkovi (ŽSR) na základe dohody jednorazovú
primeranú náhradu zodpovedajúcu iniere obmedzenia využivania nehnuteľnosti.
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• Z důvodu predpokladaného vzniku obmedzcnia vlastníka nehnutefnosti (ZSR) v obvyklom
užívaní nehnutefnosti v důsledku výkonu práv stavebníka resp. podniku poskytujúceho
vcrejnú sieť (výkon práva zriaďovat‘ a prevádzkovať verejnú siet‘, vstupovať v súvislosti so
zriaďovrsním ‚ prevádzkovanim, opravami a údržbou vedení na nehnuteVnosť, vykonávať
ne“yhnutné úpravy půdy ajej porastu...), vyplatí stavebník resp. poskytovatel‘ verejnej slete
vlastniko“i na základe dohody jednorazovú pritneranú náhradu za nútené obmedzenie
užlvania nehnuteľnosti.

• Stavebník bezprostredne Po realizácii stavby je povinný zabezpečit‘ na vlastné náklady
porealizačné zanscranie stavby, oboznámil‘ vlastníku pozemku (ŽSR) s priebehora
zákonného vecného bremena a podá návrh na zápis zákonného vecného bremena cestou
príslušného katastrálneho odboru QU. Náhrada za nútené obmedzenie vlastníka (správcu
majetku štátu) v obvyklom užívaní nehnuternosti v důsledku ziladenia a prevádzkovania
verejncj telekomunikačnej siete bude určená na podklade znaleckého posudku
vyhotoveného na náklady stavebníka so zohl‘adneníns ochranného pásma vedenia a bude
‚thradená vlastníkovi na základe Dohody o náhrade, ktorej návrh predloži stavebnik spolu
porealizačným zameraním stavby bezprostredne po jej realizácli,

• Stavebník je povinný pisomne informovat‘ vlastnika.o začiatku reatizovania stavby a termín
ukončenia na pozemku vlastníka resp. správcu majetku štátu za účelem odsútslascnia výšky
odplaty za nútené obmedzenic užívania nehoutcľnosti,

‘ Pred začatim prác je potrebné požiadať o vytýčenie našich inžinierskych sletí ( Kontuktná
usuba; Be. Novosad Peter mobil 0903 256 992 c-mail: nnvnsad.peter‘T~7sr.sI‘, resp. Plavčan
Peter, mobil 0911105 026, e.mail: plavčan.peterí3jzsr.sk

48, Dodržat‘ podmienky ŽSR, železničné telekomunikáeic Bratislava pod Č. I t33/SEaTS/2018/5 zo
drsa 22.03.2018:

• je nutné clsránit‘ káble ŽSR, OR— Sekeie OZT, nakoľko důjde k súbehu a križovaniu 5 nimi
a ŽT Po nich prevádzkuje svoje zariadenia a technológie.

49. Dodržat‘ podtnienky vyjadrenia Prešovského samosprávneho kraja, odbor regionálneho rozvoja
pod č05949/20t8/DUPaZP-2 Zo drsa 28.05.2018:

• Prešovský sasnosprávny kraj, odbor regionálneho rózvoja ako orgán územného plánovania
berle realizáeiu stavby „Optický kábel StTIiL s.r.o. Sabinov -Stará L‘ubovňa“ na vedomie a
pri jej realizácíi žiada rešpektovať existujúce siete tcchnickej infraštruktúry. Upozorňujeme,
že podľa Uzensného plánu velkého územného celku Prešovského kraja v zneni jeho
neskorších zmícil a doplnkov jev záujmovom území navrhovaný vodovod Plaveč—. Orlov,

50. Dodržat‘ podmienky vyjadrenia Podtatranskej vodárenskej prevádzkovej společnosti, a. s. pod č.
P-16039/20I8, 0-16778/2018 zodňa 10.082018:

• V obci Šarišské Jastrabie, Orlov, Plavoica, Chme‘nica, Nová Ľubovfta, Hniczdne a v els
esctravilánoch Sa nachádza verejný vodovod v oašej správe. V meste Stará Ľubovfsa a jej
extraviláne sa nachádza vercjný vodovod a verejoá kanalizácia v tsašej správe.

‘ Realizáciou stavby vo Vami vyznačenej okalíte (podia prilo-ženej situácic) v k. ú. Stará
Ľubovňa a k. ú. l-lniezdnc dújde ku križovaniu s našim vedením,

. Pri križovaní požadujeme navrlsnuté vedenie uložiť do oceľovej chráničky, dodržat‘ kryciu
vrstvu podľa SFN 73 6005 a výkop realizovať mčnc:

o Pred začatím výkopavýcis prác požiadajte a vytýčenie siete v našej správe.
. Vytýčenie budú realizovať pracovníci PVPS a. s. na základe objednávky a telefonického

dolsodnulia termínu sp. Galikom -voda a sp. Zázvorkons -kanál,
‘ Pred zasypanim výkopu žiadamc prizvat‘ správcu slete, ktorý skontroluje dodržajsie

uvedených podmienok.
‘ Pri kolaudácii stavby požadujeme odovzdať pracovníkem PVPS, a. s. porealizačné

zameranie styktt s vedeniami v našej správe v digitáInej forme.
o pripade nedodržania uvedených podmienok daných vo vyjadreni, PVPS, a. s. neberie

zodpovednest‘ za pripadné škody vzniknuté pri opravách parách na našicis zoriadeniacls,

Sl. Dodržat‘ podmicnky stanoviska Vercjnoprospcšné služby, prispcvková organizácia Mesta Stará
Ľttbovila pod Č. 08/201 8-V.0. Zo dňa 10.08.2011:

. K návrhu trasy na vydanie územnélso rozlsodnutia - „Optický kábel SITEk, s. r. a. Sabinov-
Stará L‘ubováa“ nemáme pripomienky.

. Naše vedrala VD sú vedené ve vzdušnom a padzcrnnom vedení
‘ Zltotovitei‘a dlela žiadame prtd zahájením prác a vytýčenic našich sietí.

52. Dodržat‘ podmienky vyjadrenia SLOBYTERM, spd. s r. o., pod Č. 272/2018 za dňa
20.11.2018:

. K návrhu trasy nemáme žiadne pripomienky ‘

• Pred začatím výkopovýcls prán žiadame a prizvanie zamestnanca společnosti
SLOBYTERM.

53. lJodržal‘ podmienky vyjadrenia Prvá internetová, a, s., pod č. 12/2018 zo dán 06.09.2018:

o K prcdloženej PD nemáme pripomienky. Realizáciu povolujeme za oasledovných
podmienok:

• žiadateľ zaisti pred začatím zcmnýcls prác vytýčcnie káblověho vedenia.
‘ zoznámi prcukázatcl‘ne pracevnikov, ktorýcls Sa to týka, s polohou tohto vedenia
. upozomi na možnů odchýlku skutočnej polohy vedenia od pobily vyplývajúccj z

výkrcsovej dokumentácie
• vyzve svojich pracovnikov aby dbali pri práci v týclůo miestach na najvyššiu opatrnost‘ a ve

vzdiabenosti I meter po každej strane vytýčenej trasy vedenia nepoužívali žiadne
mechanizačné prosttiedky

• okamžite ohlási každé poškodcnie podzemného káblového vedenia společností Prvá
internetová ‚ spol. s re.

• žiadatef pred začatim zemnýcls prác objedná si u našej spoločnosti, priestorové vytýčenie
zlete pisomne na adrese Prvá internetová ‚ s,r.o. Továrenská 32 ‚064 01 Stará Eubovňa,
alebaemailorntset@slnet.sk, minimálne 5 dni pred požadovaným temsinom vytýčcnia.

• bezpodmieoečné a bezvýhradné dodržanie pásiem podIa ust.~ 68 zákona Č. 351/2011 Z.z. a
elektronických a prislušných STN,

• v pripade, ak důjdc k edkrytiu už uložených sjeti, žiadame, aby zástupcovia našej
společnosti boli vopred prizvaní pred zásypem na kontrolu ake stavebný dozor, pred
zálsrnom previest‘ zhumenie zeminy pod trasou Prvá internetová, sphtný zásyp sieti,
realizovat‘ triedeným štrkom, zákrysovou daskou a ochrannou fůliou. Obnovit‘ krytie a
značeníe markermi.
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54. Dodržaťpodmienky vyjadrenia NORTT}3L, s. r. o., zo dán 05.12.2012:

* Počas realizácie stavby žiadame dodržať nasledovne podmienky ochrany
tclekomunikačných zariadcní / vedeni.

• Existujúcc zariadenia sú chránené ochranným pásniom (*68 zákona c,351/20t I Z. z. ).V
zmysle 66 ods. 7 zákona c. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáeiáeh Sa do projektu
stavby musí zakreslit priebeh všetkýeh zariadeni v mieste stavby. Za splnenie tejto
povinnosti zodpovedá projektant. Žiadater je pil akýchkorvek prácach, ktorými máku byt
ohrozené alebo poškodené zariadenia, povinný vykonat‘ vtetky objektivne účinné ochranné
opatrenia tým, že zabezpečí:

. Pred začatím zemných prče vytýčenie a vyznačenie polohy zariadenie priamu na povrchu
terénu

. preukázateľné oboznámenie zamestnancov, klon budú vykonávat‘ zemné práce ‚

vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami ktoré holi na jeho
ochranu stanovené

• upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ±
30 cIn skutočného utoženia zariadenĺ od vyznačenej polohy na povrchu terénu.

. upozornenie zamestnancov, aby pri prácaeh v miestach výskytu vedeni a zariadeni pracovali
najvtlčšou opatrnost‘ou a bezpodmienečne nepouživali nevhodné náradie / napr. hibiace

troje / vo vzdialenosti l,Sm na každú stranu od vyznačenej polohy zaniadenia, aby holi
odkryte zariadenia riadne zabezpečené proti akémukorvek ohrozeniu a poškodeniu

. zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zosypanim
• bczodkladne oznúmenie každého poškodenia vedeni na tel. čísle 0911999829
. podtnienky ochrany tclekomunikačných vedení budú doplnené pri vytýčení, ktoré

požadujeme objednat‘ na tel. čísle 0911999889 u pána Miroslavo Chomu
• oznámenie ukončenia prac najmenej 5 praeovných dni pred zúsypom ‚ z dávodu kontroly

tclekomunikačných vedeni na čísle uvedenom vyššie
. v pripade, že počas výstavby je potrebne zvýšit‘ alebo znížil‘ krytíe telekomunikočných

vedení je toto možne vykonat‘ len so súhlasom správeu side
. žiadame dodržať platné predpisy podřa STN 736005 pre priestorovú úpravu vedeni v plnom

rozsahu.
. Nedodržaním vyššie uvedených podmienok ochrany vedení je porušením povinnosti podľa

*62 zákona e, 351/2011 Zo., o elektronických komuoikáciáeh v plnom zneni. Vytýčenie
polohy telekomunikačných vedeni vykoná Norttel, s. r. o. na základe objednávky do dvoeh
týždfiov od jej doručenia.

• objednávke v dvoch vyhotoveniach uveďte číslo tohto vyjodrenio a dátum jeho vzdania
Objednávku zašlite na adresu : Norttel, s. r. o., P.O.BOX 62, 064 01 Stará L‘ubovňa alebo
odovzdajte technikovi pri vytyčovaní trasy

o pripade, že žiadatel‘ bude so zemnými práeami olébo čínnost‘ou z akýehkol‘vek d&vodov
pokračovat‘ potom oko vydané vyjadrenie strati platnost‘, je povinný zastavit‘ zemné práce a
požiadat‘ o nová vyjadrenie. Pred reaiizáciou výkopových prác je stavebník povinný
požiadať o vytýčeníe telekomunikačnýeh vedeni.

55. Dodržať podmienky vyjadrenia DS NETWORK zo dán 26.02.2019:

o Dájde do styku so sietomi elektronických komunikáciáeh (d‘otej len SEK) firmy Barbara
Šlosárová známa oko Ds NET\VORK

‘ Existujúce zariadenia sO chráneoé ochranným pásmom (*68 zákona e,351/2Ott Z. z. ) a
zároveň je potrebné dodržnt‘ ustanovenia *65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti

rušeniu. Žiadame dodržat‘ platné predpisy podia STN 73 6005 pre priestorov~ úpravu vedení
v pinom rozsahu

‚ Vyjadrenie stráca platnost‘ uplynutím doby platnosti (26.02.2020)
o Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v pripade ak zistil, že jeho zámer, pne ktorý

podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Barbara Slosárová známa oko DS NETWORK,
alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sieti (najneskór pred spraeovanim projeklovej
dokumentácie stavby), vyzvat‘ firmu Barbara Šlosárová známa oko DS NETWORK na
stanovenie konkrétnyeh podniienok ochrany alebo preloženia SEK prostrednietvom
povereného správou sieti: Dušan Šlosár, dusan6?~dsnet‘vork.sk, 0917 603 525, 0942 043 526.

‘ V zmysle *66 ods.? zákona Č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciáeh Sa do projektu
stavby musí zakreslit‘ priebeh vtetkých zariadeni v mieste stavby. Za spinenie tejto
povinnosti zodpovedá projektant.

‘ Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadeni je porušením povinnosti podIa
*68 zákona Č, 351/201 IZ,z, O elektronických komunikáeiáeh v platnom zoeni,

‘ V pripade, že žiadatel‘ bude zo zemnými prácami atebo činnost‘ou z akýehkofvek důvodov
pokračovat‘ po tom, oko vydané vyjadrenie strati platnost‘, je povinný zastavit‘ zemné práce a
požiodat‘ o nové vyjadrenie, Prcdrealizáciou výkopových prče je stavebník povinný požíadat‘
o vytýčenie polohy SEK Barbara Šlosárová známa oko DS NETWORK na povrchu terénu.
Vzhľadom k tomu, že na záujmovom území prebieha stavba finny Barbara Šlosárová známa
oko DS NETWORK podi‘a platného územného rozhodnutia čj. 491/2016-205 $UDk zo dna
31.08.2016., žiedasne o úzku spolupráeu v záujmovom území, každým dňom pribúdajú nové
trasy. Upozomenie zamestnancov, aby pri prácaeh v mieste výskytu vedeni a zaniadeni
pracovah 5 najvačšou opatmost‘ou a bezpodmienečne,nepuuživali nevhodné náradie

‘ Bezodkladne oznámenie každého poškodenia vedenia a zariadenia na tel. čísle 0942 043 526
. vytýčenie polohy SEK finny Barbara Šlosárová známa oko DS NETWORK na povrchu

terénu vykoná na základe samostatnej objednávky do troch týždůov od jej doručenia na
adresu firmy alebo ju odovzdá technikovi: Dušan Šlosár, dusan~dsnetwnrk.sk, 0917 603
525, 0948 043 526.. V objednávke uveďte číslo tohto rozhodnutia a dátum jeho vydania.
tJpozomenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnO poohovů odchýlku ± 30
cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu.
Zabezpečit‘ aby bolí odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukol‘vek ohrozeniu,
krádeži a poškodeniu.

o Ziadatel‘ může vyjadrenie použit‘ iba na účel, pre ktorý mu holo vystavené, Okrem použitia
pre účel konaní podia stavebného zákona a následnej realizáeie výstavby, žiadatei‘ nic je
oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďatej rozširovať, prenajímať atebo využívat‘ bez
súhtasu finny Barbara Šlosárová známa ako DS NETWORK.

o Žiadatel‘ zároveň upozorňujeme, že v pripade ak plánuje napojit‘ nehnuteľnost‘ na verejnú
elektronická komunikačnú sieť FTTH, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie
doplnit‘ aj telekomunikačnú pnipojku.

o Poskytovateľ negarantuje geodetiekú presnust‘ poskytnutých dát. Poskytnutie dát v
etektroniekej forme nezbavuje žiadatera povinnosti požiadať o vytýčenie

56. Dodržat‘ podmienky súhlasu vydaného Okresným úradom Sabinov, odbor starostlivosti
o životné prostredie, štátna vodná správa pod č. OU-SB.OSŽP-2019/000514.02‘Ur/ŠVS 20 dňa
24.04.2019:

a Križovanie optickej siete je potrebné vykonat‘ v zinyste STN 73 6222 „Križovanie a sábehy
vedeni a komunikácii svodnými tokmi“.

‘ V pripade sábeltu optiekej site s vodohospodársky významným vodnými tolani dodr‘žať
odstupná vzdialenost‘ vedenia od brehovej čiary toku ‚nin, 10 m pri drobných vodných
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a ůdržby vodných tokov.
o Križovanie liniových vedeni a vodným tokom musi byť navrhnuté a zrealizované talc, aby

správca toku nemusel vykonávat‘ ůdržbu vodného toku v sťažených podmienkach, tj., bez
použitia stavebných strojov, ako důsledok ochranného pásma kábiových vedeni.

. Každé križovanie vodného toku podzemným vedením musí byt‘ na oboch brehoeh
vyznačené povrchovými značkami a nápisom „ POZOR NSBEGROVAt “. Spásob
označenia miesta križovania a súbeh svodným tokom dohodnút‘ s úsekovým technikom,
prevádzkavého strediska SyP, Š. p. Prešov, kontaktná osoba: Ing. Martin Cap, t, Č. 0914
365 102.
Narušené koryto vodného toku ako aj okolitý terén uviest‘ do původného stavu.
V priebehu stavebných prác zabezpečíť, aby nedošlo k zhoršeniu kvality povrchových vád,
v pripade havárie kontaktovat‘ havarijného technika SVP Š. p. — MVDr. GRI‘IOL, t, Č. 0903
636 635.

‚ Začatie a ukončcnie prúc v mieste dotyku svodnými tokmi oznámit‘ správcovi vodného toku
SVP, Š. p. OZ Košice kontaktná osoba: Ing. Maroš Mikluš, e-malt: maros,miklus~ä3svp,sk.

o Ku preberaciemu konaniu žiada Syp, š. p. prizvat‘ ich zástupcu a predložiť mu porealizaČné
výškopisné a polohopisné zameranie križovania vedenia svodným tokom. Uvedená
dokumentáciu predložiť SyP, Š. p. aj v digitálnej padobe (súbor. dgn. d‘vg. ).

‘ Správca vodného toku podl‘a 49 ods. 5 zákona Č. 364/2004 Z.z, a vodách, v znení zákona
Č. 384/2009 Z. z. nezodpovedá za Škody spůsobené nsinsoriadnou udalosťou aškody
vzniknuté uživanim vodných tokov.

• V zinysle * 47 zákona Č. 364/2004 Z. z. o vodách a znení ncskoršich predpisov sú vlasttsíci
stavieb, ktoré nic sú vodnými stavbami, alebo technických zariadeni umiestnenýcla vo
vodnom toku a inundačnom územi povinni na vlastná náklady dbať o ich riadnu údržbu
a o ich statickú bezpcčnosť, aby ncohrozovali plynulý odtok věd a zabczpeČiť ich prcd
Škodlivými úČinkami vád, splaveninami a ‘adorn.

o Počas výstavby neuskladňovat‘ stavebný materiál v prietokovom protile vodného toku.
‘ Mechanizmy použivané počas realizácie stavby musia v takom stave, aby nedošlo k únik“

ropných látok do toku.

57. Po ukončeni predmetncj stavby optickú siet‘ geodeticky zamerat‘ a zriadiť vecné bremená na
dotknutých pozemkoch.

58. Na predmetnú stavbu Sa v zmysle *56 bod b) stayebného zákona nevyžaduje stavcbné
povolenie. Po ukončeni stavebných prác je stavbu možné uživať bez kolaudačného rozbodnutia.

Rozijodautie o nántietkael‘ a pripomienltacit ůčastnikov konania.

V konaní bolí vznesené námietky a pripomienky účastnikov konania

I. Námietka Obce Flniezdne za dňa 05,03,2019:

o Obec Hniezdne nesúhlasi s umiestnením stavby „Optický kábel SITEL s. r. a. Sabinov —

Stará Ľubovňa“ v katastrálnom území obce Hniezdne.

Námietke v bade Č. I Sa vyhovuje, podía vyjadrenia E SITEL zo dňa 08.03.2039 v ktorom je
konštatované: „Na základe nesúhlasného vyjadrenia obce Hniezdne za dňa 05.03.2019 došlo
k vypusteniu navrhavanej optickej trasy v k. ú. Mniezdne na výkresacl] Č. N 91 a N.92“

Tato razhodnutie podľa 40 ods.l stavebného zákona v zneni neskoršich predpisov platí tn
raky odo dňa nadabudnutia právoplatnosti, ale nestrati platnost‘ ak sa za stavbou začne v danej
lehote.

Odóvodnenie .

SITEL, s. r. a. Zemplínska 6, 040 01 Košice padal dňa 18.12,2018 návrh na vydanie
územnéha rozhodnutia o utniestneni inžinierskej liniovej stavby ‘,„Optický kábel SITEL s.r.o,
Sabinov — Stará Ľubovňa“ v okrese Sabinov k. ú. Sabinov, Pečovská Nová Ves, Jakubova VoPa,
červenica pal Sabinove, Rožkovany, Lipany, Krivany, Kamenica, v okrese Stará Eubovňa - k. ú.
Pusté polc, šarišské Jastrabie, Ľubatin, borková, Orlov, Plaveč, Mromoš, Plavnica, Chmel‘nica,
Stará Ľubováa, Nová L‘ubovňa, Ilniczdne, Oznámením zo dňa 24.01.2019 pod Č. 20604/2018-
001/Va stavebný úrad podIa 36 stavebného zákona oznámil začatie územnélaa konania a súčastne
nariadil na prerokovanie návrhu ústne konanie spojené s miestnym zisťovanim, ktoré Sa konalo dňa
25.02,20t9. Navrhovatel‘ do konania doložil: Návrh na vydanie rozhodnutia a umiestaeni stavby,
projektovú dokumcnuiciu, kópie katastrálnycla máp, vyjadrenie a stanoviská: Mesta Sabinov, pod Č.
15146/2018, za dňa 0l.1O.2018, Sabytu, Č. 533/18 za dňa 22,08.2018, Obce Pečovská Nová Ves
pod Č. PNV-20l8/455~OeU-00t za dňa 01.10.2018, červenica pal Sabinove pod Č. 195/2018 zo dňa
02.10.2018, Obec Rožkavany pod Č. RO-20l8/315-OCU-00I Zo dňa 09.08.2018, Obce Jakubavá
Vala pod Č. OCÚ-JV-S2018/00204-1 R2018/493, Mesta Lipany Č. Li-2OlS/07880-MsUFF3 za dňa
13.08.2018, Obce Knivany pod Č. KR-2018/26S-00l‘OcU-SE Zo dňa 01.10.2018, Obce Kamenica
pod Č. Ka-2018/227-OeU-OOl zo dňa 02.08.2018, Obce Pusté pole pod Č. OcU47/20l8 za dňa
01.08.2018, Obce šarišské Jastrabie zo dňa 13.08.2018, Obce Lubotin pad Č. OCU-241/2OlS-002
zo dňa 17.10.2018, Obce Ďurková pad Č. OcÚ 29/2018 za dňa 03,08,2018, Obce Plaveč pad Č.
ObU-252/20l8-0I za dňa 17.09.2018, Obce I-lromaš zo dňa 01.08.2018, Obce Plavnice pod Č.
OCU — 257-001/2018 za dňa 28.08.2018, Obce Chmel‘nica pad Č. 269/2018 zo důa 25.08.2018,
Mesta Stará Ľubovňa pad č. 319/2019-Má za dňa 21.01,2019, Okresnéha úradu Sabinov, odbor
krizového riadenia pod Č. OU-SB-OKR.2018/000778.002, Okresného úradu Sabinov, odbor
starostlivosti a životné prostredie, Č. OU-SB-OSŽP.201 8/00081 1-02/Ur/š VS zo dán 16.08,20 18,
Okresnélso úradu Sabinov, odbor starostlivosti a životné prastredia č,OU-SB-OSZP-2018/00829-
02-št/SSOH za dňa 28.08.2018, Okresného úradu Sabinov, odbor starostlivosti a životné
prostredia Č.OU‘SB.OSZP-2018/855-02/Sc -ŠSOPaK za dňa 3 1,08.2018, Okresnélto úradu Prešov,
Odbor cestnej dopravy apozemných komunikácii, Č, OU-PO.OCDPK-20l8/050684.02 za dňa
20.12.2018, Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Krajský dapravný inšpektarát pod
Č. KRPZ-PO-KDI-55-129/20l8 zo dňa 16.08.2018, Krajského riaditeľstva Palicajného zboru
v Prešove Krajský dapravný inšpektarát pod Č. KRPZ-PO-KOI-39-022/20l9 za dňa 08.02.2019,
Krajského riaditeľstva Pulicajnéha zboru v Prešove Kr~ský dapravný inŠpektorát pod Č. KRPZ
PO-KDI-tO-002/20l9 za dáa 03.01,2019, Okresnéha riaditerstva Policajoého zboru vstarej
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tokach min 6 m, s prihliadnutim na charakter vadného taku a geomorfologické
charakteristiky dotknutého územia.
Pri rieŠené nadzemného liniového vedenia prednostne využit‘ existujúce mostné objekty. Pal
knižavaztí vodných tokav na mastných objektov viesť chiániČku na adtakavej strane
premostenia tak, aby nezasahovala do prietokovéha profilu 1. j. tam 0,2 m nad spadnou
hranou premastcnia.

• Pni knižavani vadného toku prekopanim, pripadne pretláčanim musí byt‘ optické vedenie
uložené v chráničko v híbke min. 1,2 m pod dnom koryta vadného taku bez uvažavania
pripadných nánosov. ChrániČku ukončit‘ podřa možnosti min. 6,0 m ad brehovej Čiary
vodnélto toku abajstranne. Chráničky dimenzovat‘ na zat‘aženie minimálne 25 t, vzhľadorn
na hmotnost‘ stavebných mcchanizmov, ktoré SVP, Š. p. v3mživa na zabezpečenie opráv

O
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Ľubovni, okresný dopravný inšpektorát pod Č. ORPZ-SL-ODIl-9-00S/2019 zo dňa 17.01.2019,
správy ciest, Č. SSC/6885-143/2018/6371/23765 zo dňa 07.08.2018, Správy aůdržby ciest
Prešovského samosprávneho kraja Č. SUCPSK-PO/827(2566)/20l7-OOt zo dňa 13.08.2018, SV]‘, I.
p.c. CS SVP CZ KE 3552/2018/2 Zo dňa 18.09.2018, VSD, a. a. Č. 23577/2018 Zo dňa 22.10.2018
SPP — Distribúcia, a. s., Č. TD/NS/0777/2018/Uh Zo dila 26,10.2018, Krajského pamiatkového
úradu Prešov, Č. KPIJPO.2018/17324-02/68797/Ul zo dňa 28.08.2018, Slovak Telekom, as., Č.
6611831555 Zo dňa 09.11.2018, ORANGE SLOVENSKQ, a. s., pod Č. KE-1862/2018 zo dila
10.09.2018, IJPC BROADBAND SLOVAKIA, s .r. o. Č. 1050/2018 Zo dila 31.07.2018, VVS, a. s.,

Č. 90449/2018/0 zo dňa 08. II. 2018, Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky,
Sekcia železniČnej dopravy a dráb, odbor dráhový stavebný ůrad pod Č. 25222/201 8/SAŽDD/90 142
Zo dila 29.11.2018, Železnice Slovenskej republiky, Bratislava, Generálne riaditeľstvo, odbor
expertízy, Č. 28443/2018/0230-2 zo dila 23.11.2018, ŽSR, oblastně riaditeľstvo Košice, sekcia
oznasnuvaccj a zabczpeČovacej techniky pod Č. 1054/2018/SOZT zo dila 07.08.2018, ŽSR,
oblastně riaditeľstvo Košice, sekcia OZT, stredisko rniestnej správy a údržby KT Košice pod Č. 13-
158-171/08.20t8/KT KE Zo dňa 06.08.2018, ZSR, oblastně riaditeľstvo Košice, sekcia
elektrotechniky a energetiky pad Č. 1999/2018/SEE/2a.15/478 Zo dňa 27.08.2018,ŽSR, Bratislava,
Správa majetku ŽSR Bratislava, Oblastná správa majetku Košice pod Č. 2a.15/41 73/2018/OSM KE
zo dňa 13.11.2018, ŽSR, ŽelezniČné telekomunikácie Bratislava pod Č. I 133/SEaTS/2018/5 zo dňa
22,08.2018, Prešovského samosprávneho kraja, odbor regionálncbo rozvoja pod
Č.05949/2018/DUPaZP-2 Zo dňo 28.08.2018, Podtatranskej vodárenskej prevádzkovej spoloČnosti,
0.5. pod Č. P-16039/2018, 0-1677812018 zo dňa 10.08.2018, Verejnoprospešné služby, príspcvková
organizácia Mesta Stará Ľubovňa pod Č. 08/20 18-VC. Zo dňa 10.08.20 18, SLOBYTERM, spol.
r.o., pod Č. 272/2018 Zo dila 20.11.2018, Prvá internetová, hs., pod Č. 12/2018 Zo důa 06,09.2018,
NORTrEL, 5, ľ. 0., ZO dila 05.12.2018, DS NETWORK Zo dňa 26.02.2019. Dila 25.04.2019
doručený súhlas vydaný Okrcsným úradom Sabinov. odbor starostlivosti o životně prostredie, štátna
vodná správa pod Č. OtJ-SB-OSŽP-20l9/000514-02-Ur/ŠVS zo dňa 24.04,2019. Na konaní boli
vzncscné priponiienky a námietky účastníka konania, Na základe pripomienky bola vypustená Čast‘
trasy, tok ako je uvedené v rozhodnutí o námietkach a pripomienkach účastnikov konania. Tuoajši
stavebný úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby podIa 37 stavebného zákona a zistil, že jej
umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp. že týmto hl‘adiskám
neodporuje, ani životné prostredie neobrozuje. Umiestnenie vyhovuje aj všeobecným technickým
požiadavkám na výstavbu. V konaní boli vznesené námietky a pripomienky účastnikov konania.
IJplatnen& oán~ietky a pripomienky sú bezpredmetné a neopodstatnené, tak ako je uvedeně
v rozhodnutí o námietkach a pripomienkach vznesených v konaní. Dotknuté orgány štátnej správy
ncvznicsli námietky k umiestneniu stavby.
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Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podIa ~ 42 ods. 2 zákona Č. 50/t976 Zb.
/stavebný zákon/v zaeni neskoršich predpisov a musí byt‘ vflesené podobu 15 dní na
úradnej tabuli obce. l‘osledný t]eá tejto lehoty je dňom doručenia.

Vnesené dňa .ĺ~:2~≥~.~t2.0 Zvesené dňa

I, Pečiatkaa podpis zodpovednej osoby ~........‚.........

~4~STSKYLJR~4P
Vznesené prípomíenuy: “Ó‘&4 01 Stem L‘uboVfle

Podľa 54 zákona Č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu možno
podat‘ odvolanie do 15 dni odo dila jeho daruČenia, stavebnému úradu — Mestu Sabinov, Námestie
slobody 57, 083 01 Sabinov. VČas podané odvolaoie má odkladný účinok, Toto rozltodnutie je
preskúmatel‘né súdom po vyČerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Ing. Jozef Majtner

J vedť,ci stavebného i‘uad,,isatneslnanec pol‘erený z-or/zo do voním
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Optický kábel SITEL s.r.o. Sabinov - Stará Ľubovňa k. ú. Stará Lubovňa A
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Projektovaná trasa vo výkope
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