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Vec:

Žiadost' o vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby podl'a § 39a
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, na stavbu "Optická
trasa FTTH Krompachy", umiestnenej na pozemkoch v katastrálnom území mesta
Krompachy žiadatel'a spoločnost' M-TEL s.r.o., Južná trieda 14, 040 01 Košice, IČO:
36 171 961, zastúpenej na základe splnomocnenia spoločnosťou Orange Slovensko, a.s.,
so sídlom: Metodova 8, 82108 Bratislava, IČO: 35697270

OZNÁMENIE .-

o doručení územného rozhodnutia podľa § 42 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), v znení neskorších predpisov

verejnou vyhláškou.

Mesto Krompachy, ako vecne a územne príslušný stavebný úrad, podľa ust. § 117
v spojení s ust. § 119 stavebného zákona č. 50/1976 v znení neskorších predpisova § 2 písm.
e) zákona NR SR č. 41612001 Z.z. o prechode niektorých pôsobnosti z orgánov štátnej správy
na obce a vyššie územné celky

oznamuje

občanom a právnickým osobám Mesta Krompachy, ktorých vlastnícke, alebo iné práva
k pozemkov a stavbám včítane susedných pozemkov a stavieb môžu byť rozhodnutím
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dotknuté, že dňa 20.09.2017 vydal spoločnosti M-TEL S.r.o., Južná trieda 14,04001 Košice,
IČO: 36 171 961, zastúpenej na základe splnomocnenia spoločnosťou Orange Slovensko, a.s.,
so sídlom: Metodova 8,821 08 Bratislava, IČO: 35 697270

ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE

o umiestnení líniovej stavby: "Optická trasa FTTH Krompachy" tak ako je trasa stavby
zakreslená v situácii, spracovanej na podklade kópii z katastrálnej mapy.

Prílohy: Územné rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby Č. 14388/2017/ÚR-R/Čá zo dňa
20.09.2017.

Ing. veta Rušino
primátorka mesta

Toto oznámenie musí byť vyvesené 15 dní na úradnej tabuli obce.

Vyvesené dňa: 21 O9. 2 O It- O/' 10. 20l.~Sňaté dňa: b •

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a sňatie.
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