OBEC LUŽIANKY
Rastislavova 226,951 41 Lužianky
Č.j .749/2018-2785-01-Žá -A

Lužianky dňa:20.08.2018

Vec: Oznámenie o začatí územného konania s upustením od ústneho rokovania

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
oznámenie
Navrhovateľ Slovak Telekom a. s., so sídlom Bajkalská 28, Bratislava podal dňa
28.06.2018 na Obec Lužianky návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení
stavby:
„FTTH_NR_IBV_LUZI_Golf rsort Red Oak“
na pozemku parc.č.: líniová stavba, katastrálne územie:

Lužianky

rozsah :
- vo výkope do zeme budú uložené komponenty mikrotrubičkovej optickej siete.
Obec Lužianky v súlade s ustanovením § 36 stavebného zákona oznamuje začatie
územného konania účastníkom konania.
Pretože stavebnému úradu sú dobre známe pomery územia a žiadosť poskytuje
dostatočný podklad pre posúdenie, Obec Lužianky v zmysle § 36 ods. 2 stavebného
zákona upúšťa od ústneho rokovania.
Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr do 7
pracovných dní odo dňa doručenia, inak sa na ne nebude prihliadať. Keď sa nechá niektorý
z účastníkov konania zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú plnú moc.
Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 36 odst.4 stavebného zákona a
musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Lužianky spolu so situáciou
trasy. Za deň doručenia sa považuje posledný deň vyvesenia verejnej vyhlášky.
Dotknutým orgánom štátnej správy bolo začatie zmeny územného konania oznámené
obvyklým spôsobom (nie verejnou vyhláškou ).

Jozef Bojda
starosta obce Lužianky
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Doručí sa:
1. Slovak Telekom a.s.,Bajkalská 28,Bratislava - poštu preberie Unitechnology s.r.o.,
Garbanka 1,Banská Bystrica
2. Unitechnology s.r.o.,- Ing. Ján Oravec, Garbanka 1,Banská Bystrica
3. Rímsko katolícka cirkev, Biskupstvo Nitra, Nám. J. Pavla II 7,Nitra
4. Slov. pozemkový fond, Búdkova 36,Bratislava
5. Reg. správa a údržba ciest, Štúrova 147,Nitra
6. Min. dopravy a výstavby SR, Nám. Slobody 6,Bratislava
7. Obec Lužianky ,tabuľa oznamov po dobu 15 dní
8. Obec Lužianky k spisu

Obec Lužianky ,tabuľa oznamov po dobu 15 dní

Vyvesené dňa ...................................

Zvesené dňa ...............................................
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