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Miesto a dátum
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VEC : Oznámenie o zač'atí územného konania a upustenie od ústneho pojednávania a
miestneho zist'ovania

obec Miloslavov, ako príslušný stavebný úrad l.stupňa podl'a $ 117 ods.l zákonaě.5011976
Zb. oinemnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskoľších predpisov (stavebný zákon) na
zźlkladę návrhu zo dňa 08.02.2018, navrhovatelä : Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28' 817 62
Bľatislava' lČo: :s 763 469 v zast. NEVITEL, s.r.o., Kľačanská cesta 40,929 0l Dunajská Streda

na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby: ,,optické pľipojenie do pľístupovej siete, Miloslavov'
FTTH-sc-KBV-Miloslavov-RZ19", na pozemkoch podl'a registra ,,C" parc. č. 135/69' 1351217,

135/209,135/208, 135t3, 1351176, 135t177, 135n67,135/168, 1351290, 1351272, 1351273, t351262,
1351285, 135ĺ169,135/163, 135/165, l3slt64, 1351166, 135/183' k.ú. Miloslavov, tunajší stavebný

úľad pođl'a $ 36 ods'4 stavebného zÁkona apodlä $ 18 ods.3 zákonaě.7Iĺ1967 Zb. osprávnom
konaní (spľávny poriadok) v znení neskoľších predpisov' oznamuje zaěatie úzęmného konania
o umiestnení predmetnej stavby veľejnou vyhláškou dotknuým orgánom a úěastníkom konania.
Dňom podania návľhu bo|o zaéaté űzemné konanie.

Popis stavby:
Účelom výstavby je vybudovanie telekomunikačnej infraštruktúry FTTH v obci Miloslavov v lokalite
s komplexnou býovou výstavbou, oznaěenou ako RZ 19 pre ľodinné domy a byové domy' Tľasa
optickej sietejenavrhnutázmiestaexistujúcej spojkymultirúr 14MDS4napaľ. č,.735169, odkial'sa
napoja nové multirury aŹpo novovybudovaný optický rozyádzaé PODB na parc. ě. 135/165. Ztohto
PODB, ktoý má oznaěenie PoDB:MIoV:l35l165_PC1 bude vedená navrhnutá sekundárna optická
trasa ku jednotliým pľipájaným zźtkaznikom. Sekundáľna trasa tľubiěiek vedená z PoDB bude
ukončená v skľinkách ZB osadených na kovovom stĺpiku pred oplotením rodinných domov podl'a
qýkresovej dokumentácie. Sekundárna trasa trubiěiek s opticĘmi vláknami pľe riešené bytové domy
bude ukončená v chodboých rozsládzaěoch ChPoDB. Nová optická tľasa je navrhovaná prevaźne
v nespevnenej ploche vedenej popri miestnej komunikácii a v budúcich chodníkoch popri parcelách
rodinných resp. bytoqých domov. V chrániěke buđe vedená tá č,asť trasy, kde to bude nutné z dôvodu
kľiŽovania s inŽinieľsĘmi siet'ami ako aj pre uloŽęnie káblov vedenými popod miestnymi
komunikáciami.

Nakol'ko je pre územie spľacovaná územnoplánovacia dokumentácia, na zttk|ade ktoľej je
možné návrh posúdiť, stavebný úrad podlä $ 36 ods. 2 stavebného zákona upúšťa od ústneho konania
a miestneho zisťovania'

Účastníci konania môžu svoje pripomienĘ a námietky uplatniť do 7 pľacovných dní odo

dňa doľuěenia tohto oznámenia,na neskoršie podané námietĘ sa neprihliadne'
Podl'a $ 36 ods.3 dotknuté orgány oznźtmia svoje stanoviská v rovnakej lehote, v ktorej môžu

uplatniť svoje pripomienĘ a námietĘ ťlčastníci územného konania. Ak niektoý z oľgánov potrebuje

na riadne posúdenie návľhu dlhší ěas, stavebný úľad najeho žiadosť uľčenú lehotu pľedjej uplynutím
primerane pređiżi. Ak dotknuý orgán, ktoľý bol vyrozumený o zač,ati územného konania neoznámi
v urěenej alebo prediŽenej lehote svoje stanovisko knavľhovanej stavbe, má sa zato, źe so stavbou
z hlädiska ním sledovaných zźujmov súhlasí.

V odvolacom konaní sa neprihliada na námietky a pripomienĘ, ktoré neboli uplatnené
v prvostupňovom konaní v urěenej lehote, hoci uplatnené mohli byt'.
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Do podkladov pľe vydanie rozhodnutia moŽno nahliadnuť na stavebnom úrade v Miloslavove
v stľánkové dni : pondelok: 08,00 _ 76,45 hod., stľeda: 08'00 - 16,45 hod'

Ak sa niektoý z účastníkov konania nechá zastupovať, pľedloží jeho zástupca plnú moc
s podpisom toho účastníka konania, ktoý sa nechá zastupovať'

rvlrlu974ud'anský
4z'y'tarosta obce*.r

/
oznámenĺe sa doľučí:
účastníkom konania veľejnou vyhláškou:
1/ Slovak Telekom, a.s., Bajkalská28,817 6Ż Bratislava
2/ NEVITEL, s.ľ'o', Kľaěanská cesta 40, 9Ż9 01Dunajská Streda
3/ Známym aj neznámym pľávnicĘm afyzickým osobám - všethŕm úěastníkom konania podl'a $ 36

ods' 4 zákona č,. 50ĺ1976 Z'z' , ktoých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich
vrátane susediacich pozemkov a stavieb môžu bý územným rozhodnutím priamo dotknuté

vyvesením na úradnej tabuli a zverejnením na webovom sídle obce Miloslavov podl'a $ 26 ods. 2

ztĺkonaě.7111967 Zb' o spľávnom konaní v zneni neskorších pľedpisov po dobu 15 dní. Posledný deň
tejto lehoty je dňom doručenia.

Potvľdenie oznámenia konania veľejnou vyhláškou o umiestnení líniovej stavby:

oznámenie bolo vyvesené dňa , { . 3 " 7o đ oznámenie bolo zvesené dňa :

Pečiatka, podpis Peěiatka, podpis

Dotknutym oľgánom jednotlivo :

l. okľesný úľad odbor SoŽP Senec, Hurbanova Żl,903 0l Senec
Ż. okľesný úrad Senec _ odboľ pozemkový a lesný, Huľbanova Ż1,903 01 Senec
3 . okľesný úrad Senec, odbor kľízového riadenia, Huľbanova 2l , 903 0 1 Senec
4. okľesný úrad Senec' odbor CDaPK' Hurbanova Ż7,903 01 Senec
5. oRÍIaZZ, Hasiěská 4,902 01 Pezinok
6. HYDROMELIORÁCIE,š.p., Vľaku nská 29, 825 63 Bľatislava 2 l 1

7. MV SR, ORPZ-ODI v Senci' Hollého 8' P.o.Box 59, 903 01 Senec
8. BVS, a.s.' Prešovská 48,826 46 Bratislava
g. Západoslovenská distribučná, a.s.' čulenova 6, 816 47 Bľatislava l
l0. SPP - distľibúcia' a.s., Mlynské Nivy 44lb, 8Ż5 Í9 Bratislava
1 1. SVP,š.p.,oZ Bratislava, Spľáva vnútorných vôd Šamoľín, Hlavná 47 , g3101 Šamorín
12. Slovak Telekom,a.s.' Bajkalská Ż8,817 62 Bľatislava
1 3 . Kraj ský pamiatkoý úrad, Leškova 17 , 8 1 l 04 Bľatislava
14. PROGRES-TS, s.ľ.o., Kosodľevinová 44,82l 07 Bratislava
15. MOSR ASM, Kutuzovova 8,83Ż 47 Bratislava3
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l6. MICHLOVSKÝ' spol. s r.o., Letná g,g2l01 Piešt'any
17. MDV sR ÚVHR, oddel. oblast. hygienika, Námestie slobody 6' 8l0 05 Bratislava

Co: - stavebný úľad - spis

Navedomie:
1. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská'28,817 62 Bratislava- nemá účinĘ doruěenia
2. NEVITEL, s.ľ.o.o Kračanská cesta 40,929 01 Dunajská Stľeda - nemá úěinĘ doručenia




