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VEC : oznámenie o zač,atí územného konania a upustenie od ústneho pojednávanĺa a
miestneho zistbvanĺa

obecMiloslavov,akopľíslušný stavebný úľadI.stupňapodlä$ l17ods.l zákonač,.5011976
Zb. oűzemnom plánovaní astavebnom poľiadku vznení neskoľších pľedpisov (stavebný zákon) na
zttklade návrhu zo dřla 10'12.2018, navľhovatelä : Slovak Telekom, a.s., Bajkalslcĺ 28, 8l7 62
Bľatislava, lČo: ls 763 469 v zast. NEVITEL, s.r.o., Kľaěanská cesta 40, g2g 0l Dunajská Stľeda
na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby: ,,optĺcké prĺpojenie do pľístupovej sĺete, Miloslavov,
FTTH-sc-KBV-Square-Miloslavov", na pozemkoch podl'a registra ,,C" parc' ě. t3sllgr 133tl16,
13313, 1331516, 133/513, 1331342, 133/453, 1331452, 133t526, 133t344, 133t429, 133t341, 133n19,
1331343' k.ú. Miloslavov, tunajší stavebný ťlľad podlä $ 36 ods.4 stavebného zákonaapodl'a $ l8
ods.3 zákona č,'71/1967 Zb. ospľávnom konaní (spľávny poriadok) vznení neskorších-pľedpiiov,
oznamuje zaěatie územného konania o umiestnení pľedmetnej stavby verejnou vyhláškou dotknuým
orgánom a účastníkom konania. Dňom podania návrhu bolo začaté územné konanie.

Struěný popis stavby:
Predmetom riešenia je vybudovanie optickej siete FTTH v obci Miloslavov. Do novej siete

bude pľipojených 5 objektov. Sieť FTTH bude riešená z existujúceho rozvádzaěa PODB' Trasa
povedie existujricou trasou a novým výkopom v lokalite investora až k novému PODB. Výkop
povedie prevažne cęZ nespevnené plochy a pľiestranstvá v zeleni' Prechody cez chodníký
a komunikácie budú riešené podvľtom, len v nutných prípadoch ľozkopávkou'
Na ýstavbu telekomunikačnej optickej siete budú použité zv'azky tľubičiek 4x7/4,2xl2/8, l2x7/4,
7x7l4 s integrovanými mikrotrubičkami' 12 vláknový optický minikábel a 12 vláknové optické
zvťizky. Pre budovanie vnútorných rozvodov budú zatiahnuté DB 5/3,5mm Duraflat. Mikľotrubiěky sa
uložia do nových zemných výkopov. Na ukoněenie sekundárnej siete optických zväzkov sa osádia
nové chodbové rozytĺdzače ChPoDB'

Nakolko je pľe územie spľacovaná územnoplánovacia dokumentácia, na zálklade ktoľej je
možné návľh poslidiť, stavebný úrad podl'a $ 36 ods. 2 stavebného zákona upúšťa od ústneho konania
a miestneho zisťovania.

Účastníci konania môžu svoje pripomienky a námietky uplatniť do 7 pľacovných dní odo
dňa doruěenia tohto oznámenia, na neskoršie podané námietky sa nepľihliadne.

Podl'a $ 36 ods.3 dotknuté orgány oznámia svoje stanoviská v rovnakej lehote, v ktorej môžu
uplatniť svoje pripomienky a námietky úěastníci územného konania. Ak niektoý z orgtnov poirebuje
na riadne postid.enie návľhu dlhší čas, stavebný úľad na jeho Žiadosť uľčenú lehotu pred jej uplynutím
primerane predĺži. Ak dotknuý orgán, ktoĘŕ bol vyroňmený ozaěatí územného konania neoznámi
v uľčenej alebo predĺženej lehote svoje stanovisko 

'k 
navľhovänej stavbe, má sa za to, że so stavbou

z hlädiska ním sledovaných záujmov súhlasí.
V odvolacom konaní sa neprihliada na námietky a pľipomienky, 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 stľánkové dni : pondelok: 08'00 _ 16,45 hod., streda: 08,00 _ l6,45 hod.
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Ak sa niektoý z účastníkov konania nechá zastupovať, predloží jeho zástupca plnú moc
s podpisom toho úěastníka konania' ktoý sa nechá zastupovať.
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Oznámenie sa doľučí :

účastníkom konania veľejnou vyhláškou:
l/ Slovak Telekom, a.s., Bajkalská'28,8l7 62 Bľatislava
2/ NEVITEL' s.r.o.' Kľačanská cesta 40, 929 0l Dunajská Streda
3/ Známym aj neznámym právnickým aýzickým osobám - všetkým úěastníkom konania podl'a $ 36

ods. 4 zźtkona č,. 50/1976 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 riradnej tabuli a zveľejnením na webovom sídle obce Miloslavov podl'a $ 26 ods. 2
zákonač,.7111967 Zb. o správnom konaní v znení neskoľších pľedpisov po dobu 15 dní. Posledný deň
tejto lehoty je dňom doľučenia.

Potvľdenie oznámenia konania veľejnou vyhláškou o umiestnení líniovej stavby:

oznámenie bolo vyvesené dňa , 2/ . 3, Zo lt oznámenie bolo zvesené dňa :

Pečiatka, podois

I

Dotknutým oľgánom jednotlivo :

l' okresný úrad odbor SoŽP Senec, Hurbanova 2l,g03 0l Senec
Ż' okresnýúrad Senec -odboľ pozemkovýa lesný, Hurbanova 2l,903 01 Senec
3. okľesný úrad Senec, odbor kľízového riadenia, Hurbanova 21,903 01 Senec
4. oRÍIaZZ, Hasičská 4,902 0l Pezinok
5. HYDROMELIORÁCIE,š.p., Vrakunská29, 8Ż5 63 Bratislava 21 1

6. BVS, a.s., Prešovská 48,826 46 Bratislava
7. Západoslovenská distribuěná, a.s., Čulenova 6, 8l6 47 Bratislava 1

8. SPP _ distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44lb, 8Ż5 19 Bratislava
9. Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28,81'I 62 Bratislava
l0. Krajský pamiatkový úrad, Leškova 17,8l l 04 Bľatislava
l l. PROGRES-TS, s.r.o., Kosodrevinová 44,8Żl 07 Bratislava
lŻ. MOSR ASM, Kutuzovova 8' 832 47 Bratislava 3
13. MICHLOVSKÝ, spol. s r.o., Letná g,9Żl01 Piešťany
14. MDv SR ÚVHR, oddel' oblast. hygienika, Námestieilobody 6, 8l0 05 Bratislava
l5. Agilita vodárenská spoločnosť, s'r.o., Panenská 7, 811 03 Bľatislava

Co: - stavebný úrad - spis
Na vedomie:

l. Slovak Telekom' a.s., Bajkalská28,8l7 62 Bratislava - nemá úěinky doruěenia
2. NEVITEL, s.r.o., Kračanská cesta 40,929 01 Dunajská Stľeda _ nemá účinky doručenia


