
OBEC   R A D O Ľ A 
___________________________________________________________________________ 

Č.j. 183/2017- 01                                                      V Kysuckom Novom Meste dňa 02.10.2017 

 

Vybavuje: Ing. Vachálková 

Č.t. 041/ 433 93 50 

 

 

 

V E R E J N Á    V Y H L Á Š K A 
  

VEC : Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania 

 

 Navrhovateľ: AnTechNet s.r.o.,  so sídlom 1. mája 58 , 024 01 Kysucké Nové Mesto  

podal na tunajšom stavebnom  úrade dňa 20.09.2017  návrh na vydanie rozhodnutia 

o umiestnení líniovej  stavby : „ FTTH  Lopušné Pažite-Dolný Vadičov-Horný Vadičov “, 

na pozemku – líniová stavba ( parcelné čísla sa neuvádzajú)   v katastrálnom území Radoľa, 

Lopušné Pažite, Dolný Vadičov, Horný Vadičov.  Dňom podania návrhu bolo začaté 

územné konanie.     

Stručný opis stavby: 

 Jedná sa  o výstavbu elektronickej  telekomunikačnej siete  spojenej  s výstavbou  nových 

podperných bodov, na ktoré budú následne nainštalované  vzdušné optické vedenia. Pre 

výstavbu budú primárne  použité  existujúce podperné body SSE-D. V úsekoch, kde sa 

podperné body SSE-D nenachádzajú, bude nutné osadiť nové podperné body a to  

v nasledovných úsekoch: 

- v úseku medzi  Obcou Radoľa a obcou Lopušné Pažite  budú doplnené  nové podperné 

body v počte 13 ks v línii pozdĺž pozemnej komunikácie. 

- v úseku medzi  obcami Lopušné Pažite a Dolný Vadičov, kde je potrebné  preklenúť 

úsek bez dostupných podperných bodov novými podpernými  bodmi v počte 4ks. 

- v úseku medzi obcami Dolný a Horný Vadičov je nutné  doplniť  jeden podperný bod. 

Návrh optickej siete predpokladá  možnosť  širšieho využitia, napr.  pre potreby obce, 

kamerového systému a pod. Projekt predpokladá 90% penetráciu, tzn. že po ukončení 

všetkých etáp stavby  ba mali byť pokryté pasívnou optickou sieťou takmer všetky domácnosti 

v dotknutých obciach. 

 

 

       Obec Radoľa, ako príslušný stavebný úrad podľa  § 117 zákona č. 50/1976 Zb. 

o územnom  plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej iba 

stavebný zákon) a príslušný na základe určenia Okresného úradu Žilina zo dňa 11.09.2017 

pod š.j. OVBP2-2017/037537/KLI-usu  zo dňa 11.09.2017  podľa §119 ods.1 stavebného 

zákona, v súlade s ust. § 36 ods. 4 stavebného zákona  o z n a m u j e  začatie územného 

konania dotknutým orgánom štátnej správy a známym účastníkom konania a súčasne  

nariaďuje k prerokovaniu  návrhu ústne konanie, ktoré sa uskutoční dňa       

                                           20.10.2017 / piatok/   o 08.30  hod. 
so stretnutím na tunajšom stavebnom úrade v budove Hasičskej stanice v Kysuckom 

Novom Meste , ul. Družstevná 1052, I. poschodie č. dverí 224 

 

         Do podkladov  rozhodnutia je možné nahliadnuť na stavebnom úrade v Kysuckom 

Novom Meste v stránkové dni ( pondelok, streda, piatok ) i pri ústnom pojednávaní. 
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           Účastníci územného konania môžu svoje námietky i pripomienky k návrhu uplatniť 

najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak k nim nebude prihliadnuté.  V odvolacom konaní sa 

neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní 

v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť.  

            Dotknuté orgány  oznámia svoje stanoviská v rovnakej lehote, v ktorej môžu uplatniť 

svoje námietky a pripomienky účastníci územného konania.  

Ak niektorý z orgánov štátnej správy potrebuje na riadne posúdenie návrhu dlhší čas, 

stavebný úrad  na jeho  žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím, primerane predĺži. 

Ak dotknutý orgán, ktorý bol vyrozumený o začatí územného konania, neoznámi v určenej 

alebo predlženej lehote svoje stanovisko k navrhovanej stavbe, predpokladá sa, že so stavbou 

z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí. 

         V prípade, že sa niektorý z účastníkov nechá zastupovať, predloží jeho zástupca 

písomné splnomocnenie  s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa nechá  

zastupovať. 

 

 

 

 

 
                                                              Ing. Anton Tkáčik 

                                                                              starosta obce 
                                                   

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 36 ods. 4 stavebného zákona. 

Oznámenie musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli a na internetovej stránke  

obcí Radoľa, Lopušné Pažite, Dolný Vadičov, Horný Vadičov . 

 

Vyvesené dňa :     04.10.2017 

 

Zvesené dňa :       ..................................................... 

Pečiatka a podpis oprávneného zástupcu obce 

potvrdzujúci vyvesenie a zvesenie: 

 

 

 

Oznámenie sa doručí: 

1. AnTechNet s.r.o., 1. Mája  č. 58, 024 01  Kysucké Nové Mesto 

2. Účastníkom konania– verejnou vyhláškou 

3. SSE-Distribúcia a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 

4. SEVAK a.s. Bôrická cesta  1960, 010 57 Žilina 

5. SPP-Distribúcia a.s. Mlynské Nivy 44/b, 825 11  Bratislava 
6. Slovak Telekom a.s. , Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 

7. Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánske námestie 19, 010 01 Žilina 

8. Okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii, Predmestská 

1613, 010 01 Žilina 
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9. Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja, závod Kysuce, A. Hlinku 2621, 022 01 

Čadca 

10. Okresné riaditeľstvo  Policajného zboru okresný dopravný inšpektorát, Palárikova 

977/25, 022 01 Čadca 

11. Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, Litovelská 1218, 024 01  Kysucké Nové Mesto, 

odbor starostlivosti o životné prostredie,  odbor  civilnej obrany a krízového riadenia 
12. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci, Palárikova 1156, 022 01 Čadca 

13. Obec  Radoľa, 023 36 Radoľa č.4 

14. Obec Lopušné Pažite, 023 36 Lopušné Pažite č. 102 

15. Obec Dolný Vadičov, 023 45 Dolný Vadičov č. 123 

16. Obec Horný Vadičov, 023 45 Horný Vadičov č. 160 

 

Príloha : situácia umiestnenia stavby 

 

 

Kópia : spis  

 


