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Oznámenie ľealizácie stavby verejnou vyh]áškou a oznámenie o vstupe na pozemok
v súlade so Zákonom č.351/2011 o elektľon. komunikáciach
lnvestor:

V zastúpení:

FIBRE NET, s. r. o.
Topoľnícka cesta l 89
93013 Trhová Hradská
IČO: 36747572

mĽZER OPTIK, s. r. o.
Dolnobárska cesta, Areál pD
93013 Trhová Hradská
IČ0: 36 24197l

Na základe vydaného rozhodnutia o umiestnení stavby q:rzemné rozhodnutie), ktoré vydalo mesto Moldava nad Bodvou pod
č. 477/2010 zo dňa 18.08.2011 a ktoré nadobudlo právop]atnosť dňa 2.OS.2013 na ]íniovú stavbu

„ HDPE RÚRY KOŠICKÝ lmAJ + úsek SO 01 PRÍPOJKA HDPE RÚRY KOŠICKÝ KRAJ"
Spoločnost' Fibre Net, s.r.o., áko držiteľ povolenia a prevádzkovatel' telekomunikačnej siete v súlade so Zákonom
351/2011, par.66 a vydaným územným rozhodnutím č. 477/2010 zo dňa 18.08.2011 týmto oznamuje vlastníkom

%eá:,ť::l:,sél::tikc:t,astarciz::ioo?,c3avrck;úJUDhľgbgt-oYä:tii:,nTn:#p=rdegoKdá:äoDvng%vaeÉ,=o#avNaiz:g#:uvT:|k;®,
Kokšov-Bakša, Nižná Hutka, Nižný Čaj, Velká lda, Bohdanovce, Rákoš, Slanec, Slanské Nové Mesto že v predpokladanom
temíne november 2019 -január 2020 sa zahája stavebné práce, súvisiace s realizáciou optickej trasy:

Úč?lom a cieľom stcn;by je vybudovanie optickej línjovej trasy - multimediálne pripqjenie budúcich zákazníkov
v riq:irhovanej .tr_a5e HDP_E s ľiás_lednou možnosťou pripoýenia úseku na medzinárodný uzol pripojení -- POP SITEL za účelom
poskytovcmia telekomtnikaďých služieb v čo nqjširšom meľadle.

Týmto oznamujeme vlastníkom a užívatel'om nehnuteľnost]', ktoré majú byť predmetnou stavbou dotknuté, že za
účelom realizácie tejto stavby vo verejnom záujme vstúpime na tieto pozemky v nevyhnutnom čase a v nutnom rozsahu pre
vybudovanie predmetnej líniovej investičnej trasy.
Po ukončení výkopových prác terén bude uvedený do pôvodného staw. Majiteľ, prip. užívateľ nehnuteľností má nárok na
náhradu škody na úrode, alebo na iné škody, ktoré vzniknú v dôsledku realizácie prác.

Práce sa budú realizovat' pokladačom, (zemina sa nadvihne a po položení HDPE rúry sa uloží naspäť do pôvodného
stavu, bez premiešania a porušeria pôvodnej vrstvy. V mieste existencií podzemných sietí sa zrealizuje ručný výkop.

Zároveň prosíme o povolerie vstupu na dotkmité pozemky a o potrebnú súčinnosť pri stavebných prácach.
Ďakujeme za pochopenie pri nevyhnutných obmedzeniach počas stavebných prác !
Pró`me j#/ormácje: Toto omámerie je splnením oznamovacej povimosti prevádzkovateľa telekommikačnej siete v súlade
so Zákonom 351/2011, par.66 o elektron. komunikáciách a vyhlási sa ako verejná vyhláška v míeste obvyklým spôsobom a vyvesí sa na
verejnú tabuľu v dotknutých obciach na obvyklom mieste po dobu 15 dní. V prípade neumožnenia vstupu na nehnuteľnosť podľa tohto
omámenia, berie vlastnik/ užívateľ nehnuteľnosti na vedomie právne dôsledky z toho plynúce.
Posledný deň vyvesenia je dňom doručenia všetkým vlastníkom nehnuteľností.

Vyvesmé dňa:
Zvesené dňa:
Prilohy : Situácia plánovanej optickej trasy
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