
Mesto Trnava 
Ulica Hlavná 1, 917 71 Trnava 

Doporučene 

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka Trnava 
OSaŽP/531- Ing. Jurčová 10.01.2018 
1276/2018/Jč 033/ 32 36 347 

O Z N Á M E N I E 
v e r e j n o u v y h l á š k o u 

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 

Navrhovateľ Slovak Telekom, a.s., IČO 35763469, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 
v zastúpení splnomocneným zástupcom Ing. Martin Štiffel, Kollárova 1305/15, 018 41 Dubnica nad 
Váhom podal dňa 18.12.2017 na Mesto Trnava návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby 
optickej siete „INS_FTTH_ TT_Trnava_Tekela Slotu". 

Mesto Trnava - správny orgán na základe § 27 ods.1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov, ako príslušný stavebný úrad podľa ust. § 33 a § 117 ods. 1 
zákona č 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „stavebný zákon"), v zmysle § 36 ods. 4 stavebného zákona oznamuje dotknutým 
orgánom a známym účastníkom konania začatie územného konania o umiestnení líniovej stavby 
optickej siete: 

„INS_FTTH_ TT_Trnava_Tekela Slotu" 

miesto stavby Ulica Teodora Tekela, Juraja Slottu, Vladimíra Clementisa 
na pozemku pare č: 5671/76, 5671/92, 5676/3, 5676/4, 5676/5, 5676/13, 5676/14, 5676/16, 

5676/17, 5676/18, 5676/36, 5676/37, 5680/11, 5680/18, 5680/19, 5680/514 -
parcely registra „C" 
1287, 1288,1303/200 - parcely registra „E" 

katastrálne územie: Trnava, č.864790 
obec Trnava 
pre stavebníka: Slovak Telekom, a.s., IČO 35763469, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 
v zastúpení Ing. Martin Štiffel, Kollárova 1305/15, 018 41 Dubnica nad Váhom 
projektant Ing. Helena Horňáková, Profi-NETWORK, s.r.o., Bratislavská č. 117/48, 

911 05 Trenčín 

Na prerokovanie návrhu tunajší správny orgán - Mesto Trnava, ako príslušný stavebný úrad 

nariaďuje 
ústne pojednávanie na 

deň 14.02.2018 ŕt.i. streda) o 09,30 hod. 

so zrázom na Mestskom úrade v Trnave, Trhová č. 3, Trnava, na II. poschodí, v zasadačke č. dverí 
215. 

Základné údaje charakterizujúce stavbu: 
Navrhovaná výstavba rieši vybudovanie FTTH optickej siete v lokalite ulíc T. Tekela a J. Slottu v meste 
Trnava. V súčasnosti je na uliciach využívaná metalická sieť. Súčasťou FTTH siete bude vybudovanie 
stípikových PODB /pasívny optický distribučný box/ s rozmermi 150x55x35cm (vxšxh) v sivom plastovom 
prevedení (obdoba elektrických rozvodných skríň), ktoré budú situované na verejnom priestranstve v 
uličnom páse na trase vedenia. 
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Primárnu časť siete tvorí prepojenie medzi jednotlivými skriňami PODB, na primárnu sieť FTTH budú 
využívané trubkové zväzky DB 4x12/8mm. 
Primárna sieť FTTH bude napojená z technologickej miestnosti na Ulici Starohájska 436/1, Trnava, 
zafúknutím optického kábla do existujúceho vedenia bez ďalšieho výkopu. 
Pre sekundárnu sieť FTTH (trasy od PODB k potencionálne napojiteľným objektom - firmy, školy, bytové 
domy.) budú využívané multirúry s priemerom 40mm s počtom mikrotrubičiek potrebným na napojenie 
všetkých objektov. 
V sekundárnej sieti bude potrebné rozvrhnúť rozvetvenie mikrotrubičiek tak, aby bolo možné pokrytie 
všetkých objektov v lokalite, prípadne aj s rezervou do vedľajšej lokality (BTS; plánovaná výstavba). 
Sekundárna sieť bude začínať v PODB na konektoroch s ukončovaním v stlpikových skrinkách, v 
skrinkách na omietku, vODFoch, v skrinkách SOP a aj na stĺpových PODB - podľa druhu objektu na 
ktorom bude ukončovaná. 

Dĺžka novej zemnej káblovej trasy: cca 4 500 m 

Použité káble a zariadenia 
Na výstavbu optickej siete budú použité vnútorné optické rozvádzače ODF, ochranné plastové multirúry 
(resp. zväzky trubičiek úložných) a mikrotrubičky z vysokohustotného polyetylénu bez kovových prvkov 
spolu s certifikovanými deliacimi a spojovacími komponentmi. Do týchto elementov sa následne zafúknu 
optické káble s potrebným počtom optických vlákien. 

Križovanie a súbehy s komunikáciami a inžinierskymi sieťami: 
Križovania miestnych komunikácií budú riešené pneumatickým pretláčaním v hĺbke 0,9 m pod niveletou 
povrchu a zavlečením chráničky zodpovedajúceho profilu, v prípade, že nebude možné riešiť križovanie 
pneumatickým pretláčaním, bude križovanie cestnej komunikácie riešené riadeným mikrotunelovaním v 
hĺbke 1,2 m pod niveletou vozovky Ak by terénne podmienky alebo existujúce inžinierske siete 
neumožnili pretláčanie miestnych komunikácií, chodníkov, alebo spevnených plôch, križovanie bude 
riešené prekopaním v hĺbke min. 0,9 m a uložením chráničky HDPE pri rešpektovaní požiadaviek 
uvedených v rozkopávkovom povolení. 
Pri križovaní iných podzemných inžinierskych sietí a v súbehu s nimi bude rešpektovaná priestorová 
norma STN 73 6005 a požiadavky ich správcov. 

Účastníci konania môžu nahliadnuť do podkladov rozhodnutia na Mestskom úrade v Trnave -
odbore stavebnom a životného prostredia, na referáte stavebného poriadku - na II. poschodí, číslo 
dverí: 235 a svoje námietky a pripomienky uplatniť k návrhu najneskôr pri ústnom pojednávaní, 
inak na ne nebude prihliadnuté. 

Ak dotknuté orgány a účastníci konania neoznámia v určenej lehote svoje stanovisko k návrhu 
umiestnenia stavby, má sa za to, že s umiestnením stavby súhlasia. 

V prípade zastupovania niektorého z účastníkov konania, zástupca predloží splnomocnenie od 
účastníka konania. 

Súčasne stavebný úrad účastníkov konania podľa § 42 ods.4 stavebného zákona v znení novely 
č.479/2005 Z z upozorňuje, že na námietky a pripomienky, ktoré nebudú uplatnené v tomto 
prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť, sa neprihliadne v odvolacom konaní. 

V súlade s § 49 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní ( správny poriadok) Vás 
upovedomujeme o tom, že Vaša žiadosť nebude vybavená do 30 dní od začatia konania (resp. od 
úplného doplnenia žiadosti) z dôvodu, že preskúmanie žiadosti si vyžaduje oboznámenie účastníkov 
konania a dotknutých orgánov. 

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. 
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. 

Oznámenie s prílohou musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Trnava. Za 
deň doručenia sa pokladá posledný deň tejto lehoty. 
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Vyvesenie oznámenia oznámi tunajší stavebný úrad aj na intemetovej stránke mesta 
www.trnava.sk. 

• ro TRNAVA 
Príloha na vyvesenie: polohopisný plán č. 1, 2, 3 v mierke 1:1000 SKÝ ÚRAD V TRNAVE 

L 55 

-c< ĹC^/ •— 

Ing. Iveta M i t e r k o v á 
vedúca odboru stavebného a životného prostredia 

na základe písomného poverenia 

vyvesené dňa zvesené dňa 

Doručí sa: 
1. Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 
2. Splnomocnenec. Profi-NETWORK, s.r.o. Bratislavská č. 117/48, 911 05 Trenčín 
3. Splnomocnenec: Ing Martin Štiffel, Kollárova 1305/15, 018 41 Dubnica nad Váhom 
4. Mesto Trnava, Hlavná 1, 917 71 Trnava 
5. Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava 
6. Europrojekt Gamma 3 SK, k.s., Toryská 5, 040 11 Košice 
7. Immo - Log - SK Alpha s.r.o., Trnavská cesta 41/A, 831 04 Bratislava 3 
8. Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik, Starohájska 29, 852 27 Bratislava 
9. ostatní účastníci územného konania podľa § 34 ods 2 stavebného zákona - fyzické a právnické 

osoby, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám, ako aj susedným pozemkom 
a stavbám v riešenom území môžu byť územným rozhodnutím priamo dotknuté - formou verejnej 
vyhlášky 

- dotknuté orgány, správcovia inžinierskych sietí: 
10. Západoslovenská distribučná a.s., Ružindolská 12, 918 57 Trnava 
11. SPP-distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44b, 825 11 Bratislava 
12. TAVOS a.s., Priemyselná 10, 921 79 Piešťany 
13. Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava 
14. Trnavská teplárenská, a.s, Coburgova 84, 917 42 Trnava 
15. STEFE Trnava, s.r.o., Františkánska 16, 917 32 Trnava 
16. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Horné Bašty 29, 917 01 Trnava 
17. SIEMENS, s.r.o , Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava 
18. SWAN a.s. Ulica Bernolákova 1/A, 917 01 Trnava 
19. TT-IT, s.r.o. Ulica Trhová 2, 917 02 Trnava 
20. ELTODO SK, a.s. Podunajská 25, 821 06 Bratislava 
21. Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Trnavská cesta 100/11, 821 01 Bratislava 
22. OR PZ - okresný dopravný inšpektorát, Starohájska 3, 917 01 Trnava 
23. Okresný úrad Trnava, pozemkový a lesný odbor, Vajanského 22, 917 02 Trnava 
24. Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Kollárova 8, 917 02 Trnava 
25. MDVRR SR, Útvar vedúceho hygienika rezortu, Námestie slobody 6, P.O.BOX 97, 810 05 Bratislava 
26. Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, odbor výstavby a rutinnej údržby, Kutuzovova 8, 

832 47 Bratislava 
27. KPÚ Trnava, Ulica Cukrová 1, 917 01 Trnava 
28. Mestský úrad Trnava - odbor dopravy a komunálnych služieb 
- na vedomie: 
29. Mesto Trnava, MsÚ - odbor územného rozvoja a koncepcií 
30. Mesto Trnava, MsÚ - odbor právny a majetkový 
31. Mesto Trnava, MsÚ - odbor investičnej výstavby 
32. Projektant: Ing. Helena Horňáková, Profi-NETWORK, s.r.o. Bratislavská č. 117/48, 911 05 Trenčín 

Zodpovedný: Mestský úrad v Trnave - OSaŽP, Ulica Trhová 3,917 71 Trnava 
Ing. Blažena Šimončičová - vedúca stavebného úradu 

http://www.trnava.sk


H L PROJEKTANT: 
Ing. Horňáková 

INVESTOR: Slovak Telekom, a.s. 

STAVBA: INS FTTH TT Trnava Tekela Slotu 
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HL. PROJEKTANT: 
Ing. Horňáková 

VYPRACOVAL: 
Ing. Štiffel 

INVESTOR: Slovak Telekom, a.s. 
profi-NETWORK 

networking computer technology 

M STAVBA; INS_FTTH_TT^Trnava-Tekela_Slotu 
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