MESTO SVIT
Hviezdoslavova 268/32, 059 21 SVIT

Spoločný obecný úrad Svit
Č. j.: 2017/1814/06280/002-La

Vo Svite dňa 07. 02. 2018

ROZHODNUTIE
o zastavení územného konania

Verejná vyhlášk a
Navrhovateľ ANTIK Telekom, s. r. o., Čárskeho 10, 040 01 Košice IČO: 36 191 400
podal na Mesto Svit dňa 30.06.2017 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej
telekomunikačnej stavby "Doplnenie telekomunikačného zariadenia metropolitnej
optickej siete ANTIK na Ul. Kpt. Nálepku vo Svite“ na pozemkoch parc. č. KN – C
117/155, 117/150 117/149, 239/1, 140/3, 117/1 v k. ú. Svit. Uvedeným dňom bolo začaté
územné konanie.
Mesto Svit, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v súlade
s ustanovením § 35 ods. 2 stavebného zákona územné konanie

z a s t a v u j e.
Odôvodnenie
Navrhovateľ ANTIK Telekom, s. r. o., Čárskeho 10, 040 01 Košice IČO: 36 191 400
podal na Mesto Svit dňa 30.06.2017 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej
telekomunikačnej stavby "Doplnenie telekomunikačného zariadenia metropolitnej
optickej siete ANTIK na Ul. Kpt. Nálepku vo Svite“ na pozemkoch parc. č. KN – C
117/155, 117/150 117/149, 239/1, 140/3, 117/1 v k. ú. Svit. Uvedeným dňom bolo začaté
územné konanie.
Vzhľadom na to, že podaný návrh neposkytoval dostatočný podklad pre posúdenie a vydanie
územného rozhodnutia, stavebný úrad vyzval navrhovateľa na doplnenie návrhu a konanie
rozhodnutím zo dňa 10.07.2017 na 90 dní prerušil, aby navrhovateľ mohol požadované
doklady k spoľahlivému posúdeniu návrhu doložiť. V rozhodnutí o prerušení konania
stavebný úrad poučil navrhovateľa, že v konaní bude pokračovať, len čo pominie prekážka,
pre ktorú bolo konanie prerušené. Zároveň navrhovateľa poučil, že pokiaľ je konanie
prerušené, lehoty podľa správneho poriadku neplynú a pokiaľ nebudú nedostatky podania
v určenej lehote odstránené, bude územné konanie podľa § 35 ods. 2 stavebného zákona
zastavené.

Nakoľko navrhovateľ v stanovenom termíne nepredložil vyjadrenie SPP- Distribúcia, a. s.,
Bratislava a Východoslovenskej distribučnej, a. s., Košice k projektovej dokumentácii
na umiestnenie stavby, stavebný úrad územné konanie zastavil.
Poučenie
Podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení
neskorších predpisov proti tomuto rozhodnutiu sa možno odvolať v lehote 15 dní odo dňa
doručenia tohto rozhodnutia podaním na Mesto Svit, Spoločný obecný úrad, Hviezdoslavova
268/32, 059 21 Svit. Po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov toto rozhodnutie
je možné preskúmať súdom.
Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené po dobu 15 dní
na úradnej tabuli správneho orgánu – Mesta Svit. Posledný deň tejto lehoty je dňom
doručenia. Rozhodnutie sa súčasne zverejní na elektronickej úradnej tabuli Mesta Svit.

Ing. Miroslav Škvarek
primátor mesta

Vyvesené dňa: ..........................

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

odtlačok pečiatky a podpis
oprávnenej osoby
Doručí sa
Účastníci konania verejnou vyhláškou
Mesto Svit, cestný správny orgán, ochrana prírody, Hviezdoslavova 268/32, 059 21 Svit
Okresný úrad Poprad, odbor starostlivosti o životné prostredie, odpadové hospodárstvo,
ochrana prírody a krajiny, Partizánska 690/87, 058 01 Poprad
Technické služby Mesta Svit, Hviezdoslavova 268/32, 059 21 Svit
Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s., Hraničná 17, 058 01 Poprad
SPP – Distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
Východoslovenská distribučná, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o., Alvinczyho 14, 040 01 Košice
Na vedomie
ANTIK Telekom, s. r. o., Čárskeho 10, 040 01 Košice

