
MESTO  SPIŠSKÉ  VLACHY 

SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy 

Stavebný úrad 

Číslo: 1785/2021-VV     V Spišských Vlachoch,  07.09.2021 
 

 

 

 

O Z N Á M E N I E 
 

 

o začatí územného konania podľa § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku („stavebný zákon“), v znení neskorších predpisov 

 

verejnou vyhláškou. 

 

Mesto Spišské Vlachy,   ako vecne a územne príslušný stavebný úrad, podľa ust. § 117 

stavebného zákona a § 2 písm. e) zákona NR SR č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých 

pôsobnosti z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky,  

 

o z n a m u j e 

 

občanom a právnickým osobám mesta Spišské Vlachy, ktorých vlastnícke alebo iné práva 

k pozemkov ako aj k susedným pozemkom a stavbám vrátane bytov môžu byť 

rozhodnutím dotknuté, že dňa 11.08.2021 podal navrhovateľ V-LAN, s.r.o., so sídlom 

Pri podkove 5, Levoča, na tunajšom stavebnom úrade návrh na vydanie rozhodnutia o 

umiestnení stavby s názvom „Telekomunikačná sieť Spišské Vlachy“ – líniová stavba, 

na pozemkoch viacerých parciel v kat. území Spišské Vlachy, tak ako je trasa stavby 

zakreslená v situácii osadenia stavby, spracovanej na podklade kópii z katastrálnej mapy. 

 

Stavba rieši  výstavbu líniovej telekomunikačnej optickej siete pre obyvateľov mesta 

Spišské Vlachy z dôvodu stabilizácie, skvalitnenia a rozšírenia poskytovania 

internetových služieb prostredníctvom optických káblov, v celkovej dĺžke 10 423 m. 

Projekt rieši pripojenie rodinných domov, bytových domov, firiem a organizácii 

k vysokorýchlostnému optickému internetu prostredníctvom optických káblov. 

Stavebno-technické riešenie vychádza zo záujmu a potreby zavedenia novej 

telekomunikačnej optickej siete, navrhovanej na zákop do výkopovej ryhy a do chráničiek 

riadeného prepichu. Stavenisko sa po dokončení stavby uvedie do pôvodného stavu 

(zásyp vykopanej ryhy).  

 

Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie. 

 

 Keďže ide o líniovú stavbu s veľkým počtom účastníkov konania a na základe 

žiadosti stavebníka nie sú stavebnému úradu známi všetci účastníci konania, oznamuje 

týmto občanom a organizáciám, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a 

stavbám ako aj k susedným pozemkom a stavbám vrátane bytov môžu byť týmto 

konaním dotknuté jeho začatie a to verejnou vyhláškou podľa ust. § 36 ods. 4 stavebného 

zákona a ust. § 26 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní. 

 



Svoje námietky a pripomienky k predmetu konania môžu uplatniť účastníci konania 

najneskôr pri ústnom pojednávaní, ktoré sa bude konať dňa: 

 

07.10.2021 (štvrtok) o 10,00 hod. so stretnutím  na Stavebnom úrade Mesta Spišské 

Vlachy, 
  

 

inak sa na ne neprihliadne.  

 

Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť na tunajšom stavebnom úrade 

v Spišských Vlachoch a na ústnom pojednávaní.  

 

Súčasťou tejto verejnej vyhlášky je situácia trasy stavby na podklade kópii z katastrálnej 

mapy. 

 

 

           

                  Ľubomír Fifik, v.r.                                                                                                                

         primátor mesta 

         

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Toto oznámenie musí byť vyvesené 15 dní na úradnej tabuli mesta. 

 

Posledný deň vyvesenia je dňom doručenia.  

 

 

 

Vyvesené dňa: 13.09.2021     Sňaté dňa:  

 

 

 

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a sňatie. 

 

 

 




