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Miesto a dátum

Miloslavov 18.03.2019

VEC : Oznámenie

o zač,atíúzemného konania a upustenie od ústneho pojednávania a
miestneho zist'ovania

obec Miloslavov, ako príslušnýstavebný úrad l.stupňapodlä $ l17 ods.l zźlkonač,.50/1976
Zb. oűzemnom plánovaní a stavebnom poľiadku v zneni neskorších predpisov (stavebný zákon) na
zźlklade návrhu zo dňa 20'12'2018, navrhovatelä : Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 8l7 62
-01
Bľatislava, IČo: gs 763 469 v zast. NEVITEL, s'r.o., Kľačanskácesta 40, g2g
Dunajská Sheda
navydanie rozhodnutia oumiestnení stavby: ,,FTTH-sc-IBv Miloslavov ÍJI7ll", na pozemkoch
podl'a registľa,,C" parc. ě. 126/1,110/36, l10/47,ll0/73,110/74,114/12' k.ú. Miloslavov, tunajší
stavebný úľadpodl'a $ 36 ods'4 stavebného zákona a podlä $ 18 ods.3 zákona č,'7l/1967 Zb.
o spľávnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, oznamuje zaěatie územného
konania o umiestnení pľedmetnej stavby veľejnou vyhláškou dotknut'ým orgánom a účastníkom
konania.
Dňom podania návľhu bolo začatéúzemnékonanie.

Popis stavby:

Výstavba optickej siete sa ýka novej IBV v obci Miloslavov a spočívavo vybudovaní novej
optickej zemnej siete a optických prípojok
.do plánovaných rodinných domov. Celkovo bude
pripojených 16 rodinných domov' Celková dižka trasy výkopov bude cca 348 m. Z existujúceho
telekomunikačnéhorozvźĺdzač,aPODB:MIOV:SIPo:486 povedie trasa projektovaných multirúr _
trubičiek a 7mm. V úseku 80m sa bude zemný výkop rea|izovať vo veľejnej zeleni. Prechod zo
zelene do pripájanej oblasti bude realizovaný pľetlačenímasfaltovej cesty' umiestnením PVC
chľáničky. Multirúry budú uloŽené v káblových ryhách v zemi. optické vláknové z:l?izky budtl
zafúknuté do trubičiek a 7mm. Ukoněenie optických prípojok vyžaduje umiestnenie stĺpikových
optických krabíc, umiestnených pri oplotení rodinných domov, resp. pri veĘne pľístupnom mieste
v blízkosti fasády bez oplotenia. Projekt ľieši iba sekundáľnu časťoptickej siete, nakol'ko napojovacím
bodom je existujúce PODB.

Nakolko je pre územie spracovaná územnoplánovacia dokumentácia, na zálklade ktoĘ je

moŽné návrh posúdiť, stavebný úľadpodl'a $ 36 ods. 2 stavebného zákona upúšťaod ústneho konania
a miestneho zisťovania.

Úěastníci konania môžu svoje pripomienky a námietky uplatniť do 7 pľacovných dní odo

dňa doručenia tohto oznámenia,na neskoľšie podané námietky sa neprihliadne.

Podľa $ 36 ods.3 dotknuté oľgány ozntlmia svoje stanoviská v rovnakej lehote, v ktorej môžu
uplatniť svoje pripomienky a námietky úěastníciúzemného konania. Ak niektoý z orgánov potrebuje
na riadne posúdenie návrhu dlhšíčas, stavebný úrad najeho Žiadosť urěenú lehotu predjej uplynutím
primerane prediźi. Ak dotknuý orgán, ktoný bol vyroźumený ozaěatí územnéhokonania ńeoznámi
v uľěenej alebo predlženej lehote svoje stanovisko k navrhovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou
z hlädiska ním sledovaných zźtujmov súhlasí.

V odvolacom konaní sa nepľihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené
v prvostupňovom konaní v uľčenej lehote, hoci uplatnené mohli byť.
Do podkladov pre vydanie rozhodnutia možno nahliadnuť na stavebnom úrade v Miloslavove
v stránkové dni : pondelok: 08,00 _ 16,45 hod., streda: 08,00 _ 16,45 hod.
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oznámenie sa doľučÍ:
účastníkomkonania veľejnou vyhláškou:
l/ Slovak Telekom, a's., Bajkalská'Ż8,8l7 6Ż Bratislava
2/ NEVITEL, s.r.o., Kľačanská cesta 40, 929 01Dunajská Streda
3/ Známym aj neznámym pľávnickým a ýzickým osobám - všetkým riěastníkom konania podl'a $ 36
ods.4 ztlkonaé.50/1976 Z.z. ,ktoých vlastnícke alebo iné pľáva kpozemkom a stavbám na nich
vrátane susediacich pozemkov a stavieb môžu

bý

územným ľozlrodnutím priamo dotknuté

vyvesením na úľadnejtabuli a zveľejnením na webovom sídle obce Miloslavov podl'a $ 26 ods. 2
zákonač.7111967 Zb. o spľávnom konaní v znení neskorších predpisov po dobu l5 dní. Posledný deň
tejto lehoty je dňom doruěenia.
Potvľdenie oznámenia konania veľejnou vyhláškou o umiestnení líniovej stavby:
oznámenie bolo vyvesené dňa
Peěiatka, podpis
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oznámenie bolo zvesené dňa

:

Peěiatka, podpis

Dotknutým oľgánom jednotlivo :
1. okľesný úľadodbor SoŽP Senec, Hurbanova 2|,9o3 0l Senec
2' okľesný úľadSenec _ odboľ pozemkový a lesný, Huľbanova 2l,903 0l Senec
3' okľesný úľadSenec, odbor krízového riadenia, Hurbanova Żl,903 01 Senec
4. oRHaZZ,Hasičská 4,90Ż 0l Pezinok
5. HYDROMELIORÁCIE,š.p', Vľakunská 29, 8Ż5 63 Bratislava 2l1
6' BVS, a.s., Prešovská 48,826 46 Bratislava
7. Západoslovenská distľibučná,a.s., Čulenova 6' 8l6 47 Bratislava 1
8. SPP - distľibúcia, a.s., Mlynské Nivy 44lb, 825 19 Bratislava
9' Slovak Telekom,a.s., Bajkalská Ż8,8l7 62 Bratislava
l0. Krajský pamiatkový úrad, Leškova |7,81 1 04 Bratislava
l l ' PROGRES-TS, s.ľ'o.' Kosodrevinová 44,821 0'7 Bratislava
12. MOSR ASM, Kutuzovova 8,832 47 Bratislava3
13. MICHLOVSKÝ, spol. s r.o., Letná g,gŻl0t Piešťany
14' MDv SR ÚVHR, oddel. oblast. hygienika, Námestie slobody 6, 8l0 05 Bľatislava

Co: _ stavebný úrad - spis
Na vedomie:
1'
Slovak Telekom, a's., Bajkalská, 28, 8l7 62 Bratislava - nemá účinkydoručenia
2. NEVITEL, s.ľ.o., Kračanská cesta 40,929 0l Dunajská Streda - nemá účinkydoručenia

