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Mestský úrad
Ing.Drgoňa
Námestie Slovenskej republiky 1/1
01401 Bytča

30.1.2012 AŠ/121/2011

Vybavuje 1 linka

Anna Šošková

ŽilinaVáš list číslo 1 zo dňa Naše číslo

28.2.2012

Vec: Vyjadrenie k existencii sietí

Na základe Vašej žiadosti o vyjadrenie k existencii sietí v meste Bytča v lokalite medzi
ul.Hlinkova a Rázusova Vám zasielame situáciu so zakreslením sietí vo vlastníctve SPP -
distribúcia, a.s.

Na základe objednávky adresovanej na SPP-distribúcia, a.s, Závodská cesta 26/2949 , 010 22
Žilina zabezpečí po vzájomnej dohode vytýčenie pracovník SPP - distribúcia, a.s. (kontaktná
osoba Riboňová Dagmar +421416265598).
V záujme predchádzania poškodzovania plynárenských zariadení SPP-distribúcia, a.s. od 1. 4.
2011 bezplatne vykonáva prvé vytyčovanie plynárenských zariadení pre drobné stavby ktoré
rozsahom nepresiahne 1 hodinu a dlžku 100 m.

S pozdravom
Anna Šošková

technik technickej dokumentácie

-:- -,.. '5' /"-?~
Spp - dIstrIbúci 

Mlynské nivy 44~ a.s.
825 11 Bratisl

IČO:35910739, IČ,~PH: ~~2~~00372
~~. r -l t:; __

Príloha : situačný zákres

Telefón:
Fax:
Mobil:

041/6265215 Číslo účtu:
Banka:

e-mail:

2627712668/1100
Tatra Banka

Anna.soskova@spp.sk

IČO: 35910739
IČ DPH: SK7020000372
DIČ: 7020000372
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Kontakt: Slovak Telekom, a. S., Karadžičova 10,

825 13 Bratislava
číslo účtu: 2940223n500 

IČO/IČ DPH: 35 763 469/SK2020273893
Obch. register: Obchodný register Okresného súdu BA l, Sa 2081/B

MESTSKY UN",..., .rc

Mestský úrad - oddelenie výstavby
a životného prostredia

Váš list č.:
Číslo vyjadrenia: 46060 12 Žilina

Vybavuje: Rakucak Jozef
Tel.: 041/5651122

e-mail: iozef.rakucak@st.sk

Námestie Slovenskej republiky č.1/'

01401 Bytča

Va 51
Miesto: Žilina

Dňa:

Vec: Vyjadrenie k existencii telekomunikačných vedení a rádiových zariadení
Toto vyjadrenieneslúži pre účely územnéhoa stavebnéhokonania.

Na základe Vašej žiadosti o vyjadrenie Vám Slovak Telekom, a.s. dáva nasledovné stanovisko pre predmet žiadosti:

Predmet žiadosti:
Vystavba.KBy a IBV ul.Rázusová,ul.Hlinková Bytča

Názov stavby:

Spresnenie miesta
vyjadrenia:

Katastrálne územie:

Stavba-Ulica:

Parcelné čísla:

Bytča

Rázusová,Hlinková
Stavba _ PSČ: 014 01 

Stavba - č.domu:
vid.situacia

Účel vyjadrenia: Informácia o záujmovom území

Na Vami definovanom území sa nachádza telekomunikačné vedenie/rádiové zariadenie.

Platnosť vyjadrenia je do

Počas realizácie stavby žladame>. dodržaf nasledovné podmienky ochrany telekomunikačných
(vrátanerádiových)zariadení.
Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona Č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65
zákona Č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.

V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.

Údaje o technickom stave zariadení je možné poskytnúť po náležite zdôvodnenej potrebe pri ich vytyčovaní. Vyzývame Vás preto, aby si
Vami poverený zástupca dostavil (podľa stránkových dní na www.t-com.sk) na zakreslenie existujúcich zariadení do Vašich podkladov.
Poverený zástupca pri zakresľovaní predloží toto vyjadrenie, splnomocnenie na zakresrovanie a svoj občiansky preukaz (OP).

V zmysle § 66 ods. 7 zákona Č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých
zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.

Žiadater je pri akýchkofvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, povinný vykonať všetky
objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:

• pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu,
• preukázaterné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto

zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené,
• upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia zariadenia

od vyznačenej polohy na povrchu terénu,
• upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedeni a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a

bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hlbiace stroje) vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy
zariadenia, aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu a poškodeniu,

• zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním),
• bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne čís1012129,

• overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia
zariadenia vykonané bez nášho vedomia),

• v prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu
napojenia. (www.t-com sk),
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• v prípade premíestnenía telekomunikačného vedenia je potrebné vypracovať projektovú dokumentáciu. Žiadosť o vyjadrenie k
projektovej dokumentácii je potrebné podať osobitne.(www.t-com.skl,

• podmienky ochrany TKZ budú doplnené pri vytýčení, ktoré požadujeme objednať na tel:
0902719389 Kubík Rastislav Ing.

• oznámiť ukončenie prác najmenej 5 pracovných dní pred zásypom, z dôvodu kontroly TKZ na tel. čísle uvedenom
vyššie

• v prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom
správcu siete.

Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu. Upozorňujeme žiadateľa, že v
textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka ST o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných
dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a
zaradení.

Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadeni je porušením povinností podľa §68 zákona č. 351/2011Z.z. o
elektronických komunikáciách v platnom znení. Vytýčenie polohy telekomunikačných zariadení vykoná Slovak Telekom a.s. na
základe samostatnej objednávky do troch týždňov od jej doručenia.

V objednávke v dvoch vyhotoveniach uveďte číslo tohto vyjadrenia a dátum jeho vydania. Objednávku zašlite na adresu:

Slovak Telekom, a.s., Poštová 1, P.O.Box 9,01008 Žilina 8 alebo odovzdajte technikovi pri vy1yčovaní trasy káblov.

Toto vyjadrenie platí len v rozsahu nami overenej dokumentácie stavby a pre rozsah prác vyznačených alebo vymedzených v predmete
žiadosti.

V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané
vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových prác je
stavebník povinný požiadať o vytýčenie TKZ. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných
prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové' zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, Slovak Telekom, a.s. týmto upozorňuje
žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.
Upozornenie
V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve
Slovak Telekom, a.s., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
Požiadavku na presmerovanie, resp. preloženie, príp. odstránenie dotknutého vedenia(zariadenia), je potrebné zaslať na adresu Slovak

Telekom, a.s. Karadžičová 10, 825 13 Bratislava.

Dňa 1. júla 2010 sa spoločnosť T-Mobile Slovensko, a.s. zlúčila so spoločnosťou Slovak Telekom a.s., ktorá sa stala jej právnym nástupccm.
Spoločnosť Slovak Telekom a.s. odo dňa zlúčenia poskytuje jednotné vyjadrenie o existencii telekomunikačných zariadení.
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