OBEC MILOSLAVOV
900 42 Mĺloslavov 181

podl'a ľozdel'ovníka
Váš list č,./zo dťla
11.04.2019

VEC : oznámenie

Naše číslo

Vybavuje / linka

2950-5886l20l9/KK Ing.Kovalčíková

Miesto a dátum

Miloslavov 24.07.2019

o začatíúzemného konania a upustenie od ústneho pojednávania a

miestneho zisttovania

obec Miloslavov, ako príslušnýstavebný úľadI.stupňa podlä $ 1 1 7 ods' 1 zákona č,.50lI97 6
Zb. o tzemnom plánovaní a stavebnom poľiadku v znení neskoľšíchpredpisov (stavebný zźĺkon)na
zźtk|ade návrhu zo dňa LI.04.Ż0I9, navrhovatel'a : Slovak Telekom, a.s., Bajkalsliiá 28' 817 62
Bľatislava, lČo: :s 763 469 vzast. TTL Group' s.r.o.' Sládkovičova I83l47,957 0I Bánovce nad
Bebľavou, na vydanie ľozhodnutia o umiestnení stavby: ,,FTTII-sc-MilosIavov-IBv_Rz13-IIľ'6'
na pozemkoch podl'a registra ,,C" parc. ě. 148/300, 148ĺ306, ĺ481256, L48/1Ż1,148llŻ0,l48lLL7,
148ltŻ2,148/118, 1481123, l48ll19,148t28t, L48lŻ84,1481287, L48l4Ż6, I48l4Ż7 aI48l4Ż8, k.tt.
Miloslavov, tunajší stavebný úľadpodl'a $ 36 ods.4 stavebného zétkona apodlä $ 18 ods.3 zákona
č,'7|11967 Zb' o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších pľedpisov, oznamuje zaěatie
územnéhokonania o umiestnení predmetnej stavby veľejnou vyhláškou dotknuĘým oľgánom
a účastníkomkonania' Dňom podania návrhu bolo začatéúzemnékonanie.
Popis stavby:

Účelom pľipľavovanej líniovej stavby ,,FTTH_SC-Miloslavov-IBv_RZ13-II, V", jQ vybudovanie
optickej siete a pripojenie všetkých pripľavovaných ľodinných domov a jej obyvatelbv
v novopripravovanej výstavbe na navrhovanú telekomunikačnúsieť.

Navrhovaná tľasa bude napojená na existujúcu trasu na parcele č. 148/300. Následne pokĺaěuje
podtlakom cesty (parcely 148/306 a 148/Ż56 na opačnťr strany navrhovanej komunikácie na paľcelu č.
l48ll2|. Následne pokľačujesmerom na seveľ pozd|ž, navľhovanej komunikácie, kde dochádza
k rozdeleniu trasy. Jedna vetva pokraěuje severne pľostredníctvom pretlaku parcely č). I48ll20 na parcelu
č,. L48lI17, kde pokačuje severne na navrhovanú komunikáciu anásledne sa stáča ýchodne, tak aby
bolo možnépripojiť všeĄých potenciálnych zákazníkov. Parcela 148lll7 bude prekonaná taktiež'
podtlakom aby bolo moŽné pľipojiť aj protiľahlé navľhované rodinné domy' Druhá vetva je vedená
iĺn".orn navýchod pozdiź parcely I48ll2O po l'avej strane. Všetky seveľné odboěky ztejto vetvy budú
riešenépľetlakom navrhovanej komunikácie tak, aby bolo možnépripojiť na navrhovanú sieť aj
navrhované rodinné domy susediace s paľcelou 148/l l8, kde bude vedená navrhovaná tľasa po oboch
stranách parcely. Takisto budú pretlakom riešenéaj severné odboěky smeľujúcekpaľcele 148/119, kde
nie je špecifikovaná navrhovaná výstavba. Z vyššie uvedenej vetvy, ktoľá smeruje na východ sú
navľhované aj južnéodbočky, konkľétne na parcelu ć' 148ll22, kdeje navrhovaná trasa vedená po oboch
stranách tejto paľcely tak, aby bolo moŽné pľipojiť všetky navrhované rodinné domy. Spojenie
obojstranných vetiev taktież prebehne prostredníctvom pretlaku navrhovanej komunikácie. JuŽné
odboěky sú navrhované takisto smeľom kpaľcele č). l48llŻ3. Zľavej odbočky je navľhnuté pľipojiť
navrhované rodinné domy na ľavej strane, ale takisto navrhované bytové domy, ktoré sa nachádzajű na
paľcelách ě. 14814Ż6,1481427 a148ĺ428' Tľasy vedené k navrhovaným obytným domom sú realizované
prostredníctvom pretlaku parcely č,' I48l1,Ż a následne sú vedené k predmetným obytným domom.
Poslednou odboěkou je južná odbočka taktiet na parcelu č,. 148/1Ż3 na jej pravom okľaji' kde je
navrhnutá trasa tak, aby bolo możnépľipojiť všetky navrhované rodinné domy na pravej stľane tejto
parcely. Trasa je vždy ukončená v navrhovaných nehnutelhostiach, či uŽ ide o rodinné domy alebo
navľhované bytové domy.

prác'pozostáva zvýkopových prác zemnej ryhy 25 x 60 cm, pretlaku
Realizácia stavebných _v
hĺbke 0,9m , pretlaku chodníkov v híbke 0,6 m s následným uložením
miestnych komuniŘáciĺ
multirúľ. Typy multirúľ sú predmetom ľealizaěného projektu.
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Nakol'ko je pľe územie spracovaná^'izemnoplánovacia..dokumentác
ia, na základe ktorej je
úiad podl'a 5 ro oos') stav"i"Żr," zákona"pnůra
konanla
ffiŤ:!fffi'"["':xŤĺiu."uu"oný
"jĺstneho
Účastníci konania môžu svoje pripomienky
a námietky uplatniť do 7 pľacovných
dní odo
dňa d oru čen i a tohto o znttmenia, nu
ně.toli ii Ń;;j nt]
ä neprih l i adne.
Podlä $ 36 ods'3 dotknuté orgány oinámia.uo;. "i;
.tńouiská v rovnakej lehote, v ktorej môžu
uplatniť svoje pľipomienky a námietký
úÉastníciúzemn"éhoŕon1nĺu,Ak niektoný
z orgánov potrebuje
na riadne posúdenie návrhu dlhšíěas,itavebný
ĺ.ua nu:"ľroz"iääo.ľurčenúlehofu pred jej
uplynutím
primerane prediżi' Ak dotknuý o.gą
Ĺ,o.y bď vyľoz"u_me i{ o zaĺatíúzemného
Lonania
neoznámi
v uľčenejalebo predĺžeĘ.lehóte .ío;á
.iunôuisko Ĺ nuu.t'ouá*; stavbe' má sa za
to,
żeso
stavbou
z hlädiska ním sledovani,óh záuimou
'ĺľrlu.ĺ' na.
V odvolacom konaní sá neprihliada
námietky a pripomienky' ktoré neboli
uplatnené
.
v pľvostupňovom konaní v určenej lehote,
hoci uplatnene .nołriĺiy'
Do podkladov pre vydaniá ľozhoánutia
ňožno *ńli"á""ľ na stavebnom úľadev Miloslavove
v stránkové dni : pondelok: 08,00 _ 16,45
hod., streda: 08,00 l6,45 hod.
Ak sa niektoý z účastníkovkonania n"cna ,usiupovolť,
pľedložíjeho zástupca plnú moc
s podpisom toho účastníkakonania,
ktorý sa nechá zastupoväi.'-'
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Oznámenie sa doľučí:
účastníkomkonania veľejnou vyhláškou:
Telekom, a.s., Bä;kals tL zu t ll 62 Bratislava
11
Group, s.ľ.o., Sládkóvičova rcs}ąl,g57
OlBánovce nad Bebravou
?/,TTy
3/ Známym aj neznámym právnický
m a fuzickým osobám _ vsett1t. účastníkom
konania podlä 36
ods' 4 zákona č)' 5o/tg76 Z'z' ktor5'cŕ"lTT"\".
,
ul"u" inll.áva k pozemkom a stavbám na $

l!*t

vrátane susediacich pozemkov a stavĺeb
môžu byť ĺ""'"ll..äzhodnutímpriamo
dotknuté

nich

vyvesením na úradnej tabuli a zverejnením
na webovom sídle obce Miloslavov podl,a
$ 26 ods. 2
v menin".Lo.sĺ"ł, p."dpisov po aoĹu rs'a"ĺ. Posledný
Íłľl3ľ#'.flÍ'J"1jľJÍ*o'LonunJ
deň
Potvľdenie oznámenia konania veľejnou
vyhláškou o umiestnení líniovej stavby:
oznámenie bolo vyvesené dňa ,
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Co: - stavebný úrad - spis
Na vedomie:
t. Slovak Telekom,
2.

ili giľ''

a.s.,'

Bajkals ká28, 8l7 62 Bratislava
- nemá účinkydoručenia
917 01 Bánovc"
il;."vou _ nemá

s.r.o.' Sládkóvičov
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