
OBEC MILOSLAVOV
Miloslavov 181. 90042

-8455/4lll/Ż0I9lPl V Miloslavovę IŻ.I2.20I9

ROZHODNUTIE

obecMiloslavov,akopríslušnýstavebnýúradI.stupňapodľa$ 117ods.1 ztú<onač,.50/1976Zb.oűzęmnom
planovaní astavebnom poriadku v nleni neskorších predpisov (stavebný zákon), nazćů<ladę vykonaného konanią
podľa $$ 46,47 zźů<ona č,.7I/1967 Zb. osprávnom konaní (spravny poriadok) a podl'a $$ 39, 39a ods.1'2
itavębného zékoną v spojení s $4 vyhl. ľĺŽp sn č,.453/2OOO Z.z., l<torou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
stavebného zźkoną vydáva

ľozhodnutie o umiestnení stavby :

,, Rozšírenie komunikácie Lesná ul."
v členení stavby na stavebné objekty:

So-01 Komunikacie a spevnené plochy
So-02 Rozšírenie cesĘ IIV1054

Umiestnenie stavby v k. ú. Miloslavov, na paĺcelach KNC č.:
436/ I, 4l4, 4L6, 407 l l, 4I8, 286/2, 432lŻ, 4I0

navrhovateľovi: Obec Miloslavovo Miloslavov 181' 900 42 Miloslavov

účel stavby inžinierska stavba - podľa $ 43a ods.3 písm. a) stavebného zákoĺa
miesüra komunikacia

Umiestnenĺe stavby, popis stavby, dopľavné riešenie, statická doprava:
Ztnjmové úzęmie sa nachádza v katastri obci Miloslavov, okres Sęnec. Navrhovaná stavba ,,Rozšírenie
komunikácie Lesná ul.", je v súčasnosti miestna komunikacia funkčnej triedy Dl vúseku medzi križovatkami
s ulicami Kačínska a Dubová. Komunikácia na Lesnej ulici má v súčasnosti šírku 2,90 m a je jednopruhová

obojsmemá sasfďtobetónovým krytom apriamo na ňu sú napojené iaz;dy na pril'ahlé súkromné pozemky
s rodinn;iłni domami.

Dopravné riešenie predmetnej stavby:
objekt So-01 Komunikácie a spevnené plochy
Riešením projektu je návľh rozšírenia existujúcej miestnej komunikacie zo súčasných cca 2,90 m - 3,40 m na 5,50
m. Rozšírením vzľlikne plnohodnotrá miestra obslużlá komunikácia funkčnej triedy C3 kategórie Mo 6,5/30.

Šírkové usporiadanie komunikácie pozosťáva z2 jazdných pruhov, každý so šírkou 2,75 m' Celková dĺžka
rozšíreného riseku je 870 m. Začiatok úseku je pri obecnom úrade Miloslavov a koněí pľi Dubovej ulici.
odvodnenie komunikácie ostane ako v súčasnosti do okolitého tęrénu. Na prepojenie peších t'ahov je navĺhnuĘý
chodník so šírkou 1,50 m, ktoý je od okĄa komunikacie odsadený o l,57 m _ 2,45 m. V miestach križovatky
Lesnej ulice s bočn;iłni pripojeniami sú navrhnuté prepojovacie chodníky' resp. priechod.'pľe chodcov spájajúci
navrhóvaný chodník s chodníkom na Dubovej ulici. Doplnenie chodníkaje navrhnuté aj od Športovej ulice smerom
k obecnému úradu. Celková dĺžka navrhovaného chodníka je 87 m a jeho šírka je 1,50 m.

objekt So-02 - Rozšíľenie cesĘ III/1054
Z dôvodu zqýšenia intenzity dopravy v ńešenom tlzemi zapríčinenou zreďizovanou ďe aj výhladovou
individualnou qýstavbou rodinných domov sú navrhnuté stavebné úpravy exisĘúcej komunikacie. Stavebné
úpravy pozostávajú najmä zrozširęnia existujúceho cesürého telesa zdôvodu vytvorenia ľavého odbočovacieho
pruhu v smere Dunajská Lužná _ Hviezdoslavov. Samostatný ľaqý odbočovací pruh má zv1ýšiť plynulosť
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a bezpečnosť cestnej premávky ť5,ĺn, že ěakajúce vozidlí na odbočenie vľavo smer Lesná ulica nebudú tvoriť
prekažku v cestnej premávke.
Samostatný odbočovací pruh pozostava z ěakapieho úseku Lc:20,00 m.
Pľqekt uvažuje s obnovou asfaltobetónového kr5rtu v úseku rozšírenia komunikacie ako aj v úseku stavebných
úprav na stredovom ostrovčeku. Zźlber obnovy krytu vozovky bude na celú šírku dotknuĘch jazdných pruhov.
Priečny sklon vozovky v miestach pôvodného stľedového ostrovčeka ako aj v úseku rozšírenia komunikácie bude
totožĺlý s existujúcim priečnym sklonom vozovky. Vozovka má v ľiešenom úseku strechoviqý priečny sklon
s hodnotou ccaŻYr.
Navľhované šíľkové usporiadanie komunikácie v riseku samostaného odobočovacieho pruhu je nasledovné:
- jazdný pruh š. 3,00 m
- samostatný odobočovací pruh š. 3,00 m
- jazdný pruh š. 3,00 m.
Pre zvýšenie ochrany chodcov je navrhnuý pľiechod pľe chodcov cęz stredoý deliaci ostrovček. Stľed,ow
ostrovček bude od niveleĘ vozovky fyzicky vy{ŕšený pomocou šikmého obrubníka s reflexn1funi pľvkami. Dlžka
ľiešeného úseku je 92,00 m a šírka rozšírenia je max. 2,00 m.

Návľh konštrukcií:
a.) Konštrukcia miestnych obsluärých komunikacií :

- asfaltobetón AC 11 o 40 mm
- asfaltobetón AC 16 L 50 mm
- asfaltobetón AC ŻzP 80 mm
- cementom stnelená zĺles CBGM Cyo l80 mm
- štrkodrvinafr.0-3Ż Šo':t's G" 200 mm
spolu : 550 mm

STN EN 13108-I
STN EN 13108-I
sTN EN 13108-l
STN EN 73 6IŻ4-1
sTN 73 6126

b.) Konštrukcia chodníka
- betónová dlažbazámková šedá DL 60 mm STN EN 1338
- kamenná drvina fr. 4-8 L 40 mm' STN EN L3242
- cementom stnelená zmitázłnes CBGM Cyo 120 mm STN EN 73 6124-1
- štrkodrvinafr. O-32 Šo : l,s G l50 mm sTN 73 6126
spolu : 370 mm
Chodník bude od zelene oddelený pomocou betónového záhonového obrubníką komunikácia bude od zelene
oddelená pomocou zapusteného cestného betónového obrubníka. V mieste bezbaľiérového prechodu bude
komunikácia od chodníka oddelená pomocou cesftého obrubníka bez skosenia s max. vyqýšením 0,02 m.

osadenie dopravných zračiek bude prevedené v znysle Vyhl. MV SR č). 912009 Z.z. o premávke na pozemných
komunikaciach vo vztahu k STN 01 8020.
Na projektom dotknuých paľcelách sa nenachádzajú hydromelioračné vedenia, ktoľé je potrebné
vysporiadat /odkripiť.
Stavba je v súlade s plďnou územno-pláĺrovacou dokumentaciou obce Miloslavov - Uzemný plan obce Miloslavov
schvalený v obęcnom zastupiteľswe uzręsením č).24/2009 zo dňa7 .5.Ż009 v meni neskorších zĺlien a doplnkov.

A. Podmienky pre umĺestnenie stavbv - nolohové a výškové osadenie stavbv:
A.1. Stavba sa umiestňuje podľa predloženej projektovej dokumęntacie stavby pre územné rozhodnutie, overenej
v územnom konaní, ktorá tvorí neoddelitelhú súčasť tohto rozhodnutią ktoru spracoval tng' Viktor Neumann, Nvia
s.r.o., Nová 5' 900 24 Velký Biel.
Stavba sa umiestňuje tak, ako je to zakreslené v kordinačnej situácii stavby na podklade katastrálnej mapy - qýkres
č. 02 ,,Situácia _ Dopravné riešenie", ktorá tvorí neoddelitel'nú súčasť tohto rozhodnutia.

A.2. Údaje o vplyve stavb}' na životné prostredie:
Umiestnením arealizáciou miestnej komunikacie dôjde k ýrubu drevín, ľozsah bude určený v ďalšom stupni
proj ektovej dokumentácie.
Počas stavby budú vnt1'kať druhotné suroviny (odpad), ich zreškodnenie bude zabezpeěovať dodávateľ stavby.
odpady' ktoré vzniknú z qýstavby budú zreškodnęné na skladke odpadov, resp. odvážané na recykláciu. Vybúraný
makadam a štrkopiesok budú uložené na medziskladku a použité do podkladových vrstiev.
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B 1 ÔLrccn.i 'iľqÁ Śencn - nĺĺhnr cfąĺnctlłrrncfi n ,icplz šfátnei cnráv\l ôŕrhĺ.'nv nrírnĺlv e kľniinv sfanovisko č

oU-SC-OSZP/2019/12874[VIM zo dňa 05'08.20l9:
l. Stavba sa navrhuje v zastavanom území obce, v uzemi, pre ktoré platí pľqŕ stupeň ochrany v rozsahu ustanovení

$ 12 zakona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v zneni neskorších predpisov.
Z.kealizénia stavby nepredstawje činnosť podľa ztú<onav :územi zakźľ;anű.
3. Navrhovanou süavbou nebudú dotknuté zźnjmy územnej arri druhovej ochrany.
4. V prípade nevyhnutného qýrubu drevín v súvislosti s realizáciou stavby Vás upozorňujeme, že v zastavanom

űzemi obce sa podľa zákona vyžaduje súhlas na výrub stromov s obvodom kmeňa nad 40 cm, meraným vo
qýške 130 cm nad zemou a kľovidch porastov s r1ý'merou nad l0 m2, o súhlase na'ĺ1ýrub dręvín poďa $ 47 ods.
3 zékona č,. 543/200Ż Z'z. o ochrane prírody a kĄiny je príslušná roźrodnúť obec Miloslavov orgán ochrany
príľody a kr{iny.

5. Vprípade stavby vblízkosti drevín je potrebné postupovať vzĺlysle STN 83 7010 ochrana príľody -
ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetacie, bod 4.1 pri stavebných prácach sa drevina chrani celá
(koruną kmeň, koreňová sústava) pred poškodením. Pri používaní stavebných mechanizrnov, nástrojov
a pomôcok sa musí dbať na minimďizáciu poškodenia drevín.

R 2 okresnÝ úrad Senec - odboľ starostlivosti o Žp- úsek štatnei vodnei soráw. stanovisko č. OU-SC-
OSZP lŻ0I9 /0129 13 N -2L9 Ke zo dňa 16.09 .2019:
Navľhovaná investícia je z hladiska ochrany vodných pomeľov možľriĺ za splnenia nasledovných podmienok:
1. Stavba bude v súlade s územným planom obce Miloslavov.
2. Budú đodržané príslušné ustanovenia zźů<ona 36412004 Z. z. o vodach a o znene zákona SNR č. 37Ż /1990 Zb.

o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zźl<on), ustanovenia Vyhlašky nĺŽp sn č,' 55612002 Z. z.
o vykonaní niektoých ustanovení vodného zákona, spolu súvisiace právne pľedpisy atechnické noÍmy zákon č.

442/200Ż Z. z. o veĘných vodovodoch a verejných kanalizaciach a o unene a doplnení zákona č,' 276/Ż00l Z.
z. o regulćnii sietbqých odvetví v znení neskorších predpisov.

3. Pri realizácLi žiadame rešpektovať všetky existujúce inžinierske siete a ich ochranné pasmą respektíve
zohľadniť požiadavky ich vlastníkov a pľevádzkovateľov.

4. V prípade' ak stavba zasahuje do územia zćxlah,tľeba pľedložiť stanovisko Hydromelioľácií, š.p. BA.
5. Do vsakovacieho systému możlo nepriamo vypúštď len vody zpovrchového odtoku, pri ktoých sa

nepredpokladĄ že obsahujú látky, ktoré môžu nepriamivo ovplyvniť kvalitu povrchovej vody a podzemnej
vody v zrrysle NIV SR č,. Ż69/2010' ktoqým sa ustanowjú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd.
V opačnom prípade sa treba riadiť ustanovęniami $9 ]tW sR č,. 269/2010 _ voďy z povrchového odtoku
odtekajúce zo zastavaných území, pń ktoých sa predpokladá, že obsahujú látky, ktoré môžu nepriaznivo
ovplyvniť kvďitu povľchovej a podzemnej vody, možno vyprišt'ď do podzemných vôd nepriamo len po
predchádzajúcom zistbvaní a vykonaní potrebných opatrení (prečistenie v odlučovači ropných látok - vody
zpovľchového odtoku zo spevnených plôch apaľkovísk). Predchadzajice zistbvanie musí bý vaĺrysle ust. $

37 vodného zékona zamerané najmä na preskúmanie a zhodnotęnie hydrogeologických pomerov príslušnej
oblasti, zhodnotenie samočistiacich schopností pôdy a pľeskúmanie a zhodnotenie možných ľizík zrečistenia
a zhoršenia kvality podzemných vôd.

e. Żiadateľ ovydanie povolenia si nasvoj naklad zabeąeěi predchadzajúce zisťovanie, kÍoré musí bý vzľnysle
ust. $37 vodného záĺ<ona zamerané najmä na pľeskúmanie a zhodnotenie hydrogeologických pomerov príslušnej
oblasti, zhodnotenie samočistiacich schopností pôdy a preskúmanie a zhodnotenie možných rizík zręčistenia
a zhoršenia kvality podzemných vôd.

7' Vzlrľadom k tomu, źe sa zźnjmové územie nashádza v chránenej vodohospodárskej oblasti Zitný ostrov, možno
planovať a vykonávať činnost', len ak sa zabezpečí všestranná ochrana povrchoqých vôd a podzemných vôd
aochraĺrapodmienok ichtvorby, výskytu, prirodzenej akumulacie vôd aobnovy ich zasob apľeto je potrebné
dodrźať podmienky $ 31 a zákona č. 305/2018 Z. z. o chranených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd
a o znenę a doplnení niektoých zákonov.

8. Bude dodržanáochranné pasmo II. stupňa prírodných lieěiých zdrojov .l, Čilistove podľa VyhláLšky MZ SR č.

55ŻlŻ0O5, ktorou sa vyh1asujú ochranné pasma prírodných liečivych zdĄov v Čilistove, nakol'ko k. ú'
Miloslavov _ Alžbetin Dvor spadá do tohto ochranného pásma II. stupňa. Dodrźať podmienky stanoviska MZ
SR podľa ztů<ona č. 538/2005 Z.z. o prírodných liečiqých vodáah, pľírodných lieči\.:ŕch kúpeľoch, kúpelhých
mięstach a prírodných minerďnych vodach a o zrnene a doplnení niektoých zákonov v zrení neskorších
predpisov (podľa $ 40 a $ 50 ods. (17) písm. b)).

9. Stanovisko SVP, š.p. správcu vodohospodáľsky qýzramných vodných tokov vzĺnysle $11 ods. 7 písm. h)

vodného ztú<onapredložiť k žiadosti o súhlas.
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Investor poźiada o súhlas v zľtysle ustanovenia $ Ż7 ztĺľ.. č,' 364/2004 Z. z. o vodach a o änene zźů<ona SNR č.

372/1990 Zb. opriestupkoch vzrení neskorších predpisov (vodný zakon) pred vydaním stavebného povolenia
na hlavý objekt'
Toto vy'jadľenie nie je rozhodnutím v správnom konarrí anenahrádza povolenie, ani súhlas oľgáĺru štłnej vodnej

správy vydávaĺré podl'a vodného zakona apodl'a $ 73 ods. 18 zákona č'.364/2004 z. z. ovodach aoänene
zíl<ona SNR č. 372 lI990 Zb' v rulęni neskorších predpisov (vodný zakon) sa považuje za závänlé stanovisko.
Podľa $ 140b zźkonač,.5011976 Zb. o'űzęmnom pláĺrovaní astavebnom poriadku v zrrcni neskorších predpisov
je obsah ztlvžuného stanoviska pre spľávny orgáĺr v konaní podľa tohto zákona závžimý .

OU-SC-OSZP/2019/012897 zo dňa 19.08.2019:
Z hľadiska odpadového hospodárstva orgán štatnej správy odpadového hospodarstva nemá námietky k predmetrej

žiadosti za đodtžania nasledovných podmienok:
- đrźitęľ odpadu je povinný uplatniť hierarchiu odpadového hospodárstva ustanovené v $6 zákona č. 79/2015 Z.z.

o odpadoch,
- đržiteľ odpadu je povinný správne zaradiť odpad a|ebo zabezpečiť správnosť zaĺadenia odpadu v súlade

s Vyhlaškou MZP SR č,.365/Ż015 Z. z.,ktorou sa ustanowje Katalóg odpadov,
- odpady sa môŽu ulotiť lęn na riadenú skladku prevádzkovanú na zźklrade rozhodnutia príslušného orgánu štatnej

správy v odpadovom hospodáľstve,
- skladovanie qýkopovej zeminy tak ako je uvedené v $3 ods. 18) zfüona o odpadoch je możlé len na zźl<ladę

súhlasu príslušného orgáĺru štatnej správy odpadového hospodarstva v súlade s $97 ods. 1) písm' v) zźů<ona

o odpadoch, .

- priestory slúžiace na zhromažďovanie odpadov musia splňať požiadavky ustanovené $8 Vyhlašky MZP SR č.

37 I l20I5 Z.z., ktorol sa vykonávajli niektoré ustanovenia ztů<ona o odpadoch
- v prípade' že počas stavebných prac vznikne viacjako 1 ťrok nebezpečných odpadov' pôvodca odpadov poźiada

organ štatnej spľávy odpadového hospodaľstva o udelenie súhlasu podľa $97 ods. (1) písm. g) zákona o
'odpadoch.

Toto vyjadľenie sa v mlysle $ 99 ods. Ż ztkona o odpadoch poÝažuje za ztyamé stanovisko pre účely úzęmného
konania podľa zákona č,. 5011976 Zb. oűzemnom plánovaní a stavebnom poriadku v męni neskorších predpisov,

nenahľálzapovolenie, súhlas a nie j e rozhodnutím podl'a predpisov o správnom konaní.

B. 4. Kľajský pamiatkorlŕ úrad. stanovisko č. KPUBA-2019/22750-02/83460/PRA zo dňa 15.1,0.2019:

súhlasí s umiestnenĺ'n .t"uoy, łtó.a sa nedoqýka kultúmej pamiatky evidovanej v Úsrednom zozĺlaÍrrę

pamiatkového fondu SR a nenachádzasana pamiatkovom území, s podmienkou.

- v prípade aľcheologického nalezu níúezca alebo osoba zodpovedná zavykontxanie pĺils, podľa__$ 40 o-ds. 2 a3
pamiatkového zákona ozrámi nález KPU BA a nalez ponechá bezo äneny aź do obhliadky KPU alebo ním
poue.enou odbome spôsobilou osobou. Toto zálvänté stanovisko po uplynutí troch rokov odo dňa jeho vydania

stľáca platnost', ak nedošlo k jeho použitiu na účel, na kÍoré je určené. Je podkladom pre vydanie rozhođnutia

stavebným úradom v územnom konaní o posudzovanej stavbe.

B.5. okresný úrad Senec. odbor krízového riadenia - závźi.ané stanovisko č. OU-SC-OKR-2019/8-189 zo dňa

30.08.2019:
Po preštudovaní a posúdęní dokumęntácie pre vydanie územného rozhodnutia ,,Rozšírenie komunikácie _ Lesná
ulica Miloslavov" okresný úrad Senec dospel k záveru, že uvedená dokumentácia nemusí obsahovať údaje

o riešení požiadaviek na stavbu z hľadiska civilnej ochrany. Z tohto dôvodu okresný úrad Senec súhlasí s vydarrím

územného rozhodnutia na stavbu ,,Rozšírenie komunikacie - Lesná ulica Miloslavov".

8.6. okresný úrad Senęc. odbor cestnej dopraĘv a pozemných komunikácií. stanovisko č. OU-SC-OCDPK-
20 19/0 13580/VAR zo dňa 22.08.2019:
Po oboarárnení sa s uvedenou dokumentáciou ako dotknuĘ orgán v územnom konaní vydávame súhlasné

stanovisko za dodrźania podmienky :

- Výstavbou nesmie bý' ohrozená bezpeěnosť premávky na ceste IIV1054. Na ceste nesmú byt' deponované

skladky stavebného mateľiálu ani odpadu.
- lnžinierske sięte aveĄné osvetlenie vsúbehu scęstou IIV1054 žiadame umiestniť až zavonkajšou hranou

cestnej priekopy. Kľižovanie inžinierskych sietí s cestou IIV1054 źiadarl rea|izovať výlučne pretlačaním.

- V prípade potľeby uźivania ďebo zasahu (podvŕtanie, rozkopávką prace v súbehu s cęstou, v zelenom pase) do

cesĘ IIV1054 počas výstavby je potrebné požiadať tunajší úľad o povolenie zvláštnęho uźivania cesĘ a s dm
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súvisiace určenie dopravného značenia (min. 4 ýźdne vopred) s predchádzajúcim zävŻinýrrn stanoviskom oR PZ
oDI v Senci a staĺroviskom správcu komunikácie _ RCB a.s.
- Úp.arrou kńžovatky nesmie dôjsť k zhoršeniu odtokoqých pomerov cesĘ IIV1054
- Stavebn;;hn úradom pre križovatku na ceste IIV1054 bude tunajší úrad ako špeciálny stavebný úrad.

. Podľa $3b ods. (3) zakona č,. 135/196l Zb. ,,ak konanie opripájaní pozemných komunikacii,znaďovani
vjazdov z cesĘ alebo miestnej komunikácie na susedné nehnutelhosti je súčast'ou územného konanią
cestný správny orgán má v územnom konaní postavenie dotknutého orgáľlu, ktoý v konaní uplatňuje svoju
pôsobnosť pľi ochrane pozemnej komunikaci e ztw žlným stanoviskom".
Podl'a $l40 b ods'(1) zźú<onač,. 5011976 Zb' o iyemnom pláľrovaní a stavebnom poriadku (stavebný zéů<on)
v meni neskorších predpisov ,,obsah závtiného stanoviska je pre správny orgán v konaní podl'a
stavebného zźů<ona zźĺvżianý abęz zosiiadenia zéxäzného stanoviska s inými ztĺvžinými stanoviskami
nemôže rozhodnúť".
Záĺovęřl upozorňujeme, že k žiadosti o ztĺvánlé stanovisko na úpravu pripoj,enia je potrebné predložiť
projekÍovu dokumentáciu pľipojenia na cestu IIV1054 priečn5lm apozđlhlym Íezom a spôsobom
odvodnenia spevnenej plochy. PD je potrebné odsúhlasiť BratislavsĘýrn samosprávnym kĄom,
Regionálnymi cestami Bratislava, a.s. a okresn;fon dopravným inšpekt'orátom v Senci.

B.7. MV SR okresné riaditeľstvo PZ v Senci. okresný dopravný inšpel<torát v Senci. stanovisko č. ORPZ-SC-
ODI-I -49 I /Ż0I9 zo dňa 07 .08.Ż019
oDI SC vydal pre stavbu s rovnakým nćy:łom - Technická infraštruktura obce Miloslavov, lokalita Alžbetin Dvor,
objekĘ So.01 Komunikacie a spevnené plochy a So.02 Rozšíręnie cesĘ IIV1054 stanovisko k územnému
rozlrodnutiu pod čj. oRPZ-sC-oDI-|-07I/Ż0l8 z 15.02'2018, lĺÍoré Vám v prílohe zasielame. okresný dopravný
inšpektorat si záverom vyhradzuje pľávo vspolupraci sdotknuými organmi aorganizáciami vpľípade potreby
riešenia aktuálnej dopravno-bezpečnostnej situacie v danej lokďite na prípadné äneny' úpravy alebo doplnenie
stanoviska.
Stanovisko č. ORPZ-SC-ODI-l-07l/20l8 zo dňa 15.02.2018:
oDI Senec s predloŽeným návrhom stavby v mlysle predloženej žiadosti a projektovej dokumenťácie na hore
uvedenom miestę po prehodnotení dopravno-bezpečnostnej situacie v danej lokalite súhlasí za pođmienok:
- požadujeme do kolaudacie vyššie uvedenej stavby zręa|izovať príslušné rozšíľenie MK a napojenie ul. Lesná na

cestu č. IIV1054 stykovou križovatkou, samostatným l'aqým odbočením _ podľa PD' vypracovanej Ing. VikÍorom
Neumannom 20112018,

- oDI Senec doporučuje celú šíľku a dĺžku ul. Lesnej kompletne pokryť noqfm asfattov,_)hn kobercom,
- odstupy oplotení pozemkov musia bý ľiešené v súlade s STN 73 6056 (bod. ě. 18) tak, aby bol zabeąečený

náleźitý rozhl'ad pri vychadzani z pozemkov na komunikiáciu,
- odstupy azalomenia oplotenia pozemkov musia vyt'vsúlade spožiadavkami sSTN 736102 orozhľadę

v križovatkách,
- objeĘ meracích zaĺiadęni inžinierskych sietí požadujeme umiestniť na hrarrici dopravného priestoru

komunikácií,
- všetky chodníky požadujeme riešiť bezbariérovou úpravou v mieste v styku s komunikáciou v súvislosti

s pohybom telesne a zrakovo postihnuých osôb v zĺrysle právnych noriem a technických predpisov,
- priechody pre chodcov požadujeme osvetliť veĘným osvetlením v zĺnysle vyhlašky č. 912009 MV SĘ
- pre potľeby každého z rodinných domov musia bý' navrhnuté minimálne 3 paľkovacie miesta na státie na

vlastnom pozemku, z tohto počtu bude jedno mięsto určené pre návštevy v zĺrysle STN 7361L0/Z2 (do celkového
počtu môžeme zaĺtiať aj garážové státie),

- źiadarnę do katastrďnej mapy v projekt zakresliť vlastnícky vďah ku každej stavebnej parcele a jeho súvis
s dopravn;fin pľiestorom navrhovanej komunikacie tak, aby vyhovovď príslušnej STN podľa typu komunikácie,

- toto stanovisko nenahľádza povolenia iných spľávnych a dotknutých orgánov a organizénii aplatí 6 mesiacov od
vydania. Akakolvek zĺ'nęnavyššie uvedenej stavby mázanasledok neplatnosť staĺroviska oDI SC,

- investorv ďalšom stupni pľedloží projektdočasného dopravného anašenianavyjadrenie staĺloviską
- investor stavby predloží projekt trvalého dopravného maš,ęnia, ktorym bude komplexne riešiť organizźrciu

dopravy vdanej lokalite (napojenie na jestvujúcu cestnú siet', zasobovanie aparkovanie) na vyjadrenie
stanoviska,

- oDI Senec źiadą aby bol včas informovaĺrý o prípadných mrenách v súvislosti s predmetnou stavbou'
Doporučujeme príslušnému süavebnému a obecnému úradu, aby rozvojové poplatky, vyberané obcou na zél<lade
Zźl<ona č,. 447 /2015 Z.z. v aktuálnom meni, boli využité na doriešenie technickej infraštruktúry v danej lokalite
napr. na dobudovanie chodníkov a zqýšenie tak bezpečnosti chodcov ako aj obyvateľov obce.
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okresný dopravný inšpektorat si záverom vyhradzuje právo vspolupraci sdotknuými oľganmi aorganizáciani
v prípade potreby riešenia aktuálnej dopravno-bezpečnostnej situacie v danej lokalite na prípadné zĺneny, úpravy
ďebo doplnenie tohto stanoviska.

El Q El\/( ą c cfąnnrricLn ř 2díl-19/?nlo/1-h on Äł.o 
'R 

nR 
'nĺo

K umiestneniu ,,Rozšírenie komunikápie - Lesná ulicď'nebudeme mať námietky, len ak budú splnené nasledovné
podmienky BVS:

1. Akúkoľvek stavebnú činnosť ďebo inú činnosť vtrase veĘného vodovodu aveĘnej kanaliztlcię, vrátane
ich pasma ochrany, je možné vykonávať len v spolupľérci apodľa pokynov príslušného pracovníka BVS'
Divizia distribúcie vody (d'alej len ,,DDV) (p. Hájovský, kontakt: 0902964455) aDivízia odvádzania
odpadoých vôd (dďej lęn ,,DooV") (p. Valek' kontakt 0903557077).

2. Pri akejkol'vek stavebnej alebo inej činnosti, pń ktoĘ by mohlo dôjsť ku kolízii s vodohospodárskymi
zaiaÄeniami požadujeme rešpektovať našę zať.adęnia aich pasma ochrany vrátarre všetkých ich zariadení
a súčastí poďa $ 19 zakona č,. 44Ż/2002 Z. z. o veĘných vodovodoch a veĘných kaĺralizáciách'

3. V trase vodovodu akanalizttcie, vľátane pásma ochrany, je zakázané vykonávať zęmné pľáce, umiestňovať
stavby a objekĘ trvalého charakteru, umiestňovať konštrukcie alebo iné podobné zaľiadęnia alebo
vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k veĘnému vodovodu ďebo veĘnej kanaliztnii alebo ktoré
by mohli ohroziť ich tęchnický stav, vysádzať trvďé porasĘ, umiestňovať skladky, vykonávať terénne
úpravy a podobne.

4. Zdôvoduurčęniapresnej polohyvodohospodárskych zanadeni vzhľadom nanavľhovanú stavbu źiadame
vyýčenie smeru a qýšky veĘného vodovodu, veĘnej kanalizáeie a súvisiacich zaĺiaÄęní v teľéne podľa
ztú<ona č,. 4421200Ż Z.z' o veĘných vodovodoch a veĘných kanalizźrcićrc,h v zrení neskorších predpisov.
Uvedenú službu' resp. žiadosť o vyĘýčenie, odporučame objednať cez podatel'ňu BVS na ztil<laůe
objednávky na práce (tlačivo nájdete na našej webovej stráĺrke www.bvsas.sk alebo v kontaktných
centrách).

5. K objednávke na vyýčenie existujúceho veĘného vodovodu alebo kanaliztrcie je potrebné doložiť situáciu
šiľších vzt'ahov akópiu katastralnej mapy so zákresom verejných vodohospodaľskych zaialeni vdanej
lokalitę.

6. Pri tesnom sribehu a križovaní inžinieĺskych sietí s veĘn;foni vodohospodaľskymi zaľiadeniami je potrebné
dodrźať STN 73 6005 o priestorovej úprave vedení technického vybavenia vratane jej zrrrien a dodatkov.

7 . Výkopové pľáce v pasme ochraĺry vodohospodárskych zanadeni a pľi križovaní a pri kńžovaní s nimi
požadujeme vykonávať ručne, v otvorenom qýkope. Pri zemných pľacach je potrebné v plnom rozsahu
rešpektovať ľozvody vodovodov akanalizźrcií, armatútry, poklopy, šachty, signalizačné zanadenia, prenosy'
jestvujúce objekry apod. odkryté miesta na vodovodných potrubiach musí pred zasypom skontrolovať
príslušný pracovník DDV a Doov.

8' Zahéljenie vykopovych prźlc žiadarrle v dostatočnom časovom predstihu nahlasiť príslušnému pracovníkovi
DDV a DOOV.

9. Pń zasahovaní do teľénu, vrátane zásahov do pozemných komunikácií alebo iných stavieb v pásme
ochrany je stavebník, v zéujme ktorého sa tieto zćsahy vykonávajú, povinný na svoje naklady bezodkladne
prispôsobiť novej rirovni povľchu všetky zať.adęnia a pńslušenstvo veĘného vodovodu a verejnej
kanalizacie majúce vzt'ah k terénu, k pozemnej komunikácii alębo inej stavbe. Tieto práce môže stavebník
vykonávať iba so súhlasom vlastníka veĘného vodovodu alebo veĘnej kanaLizćlpię, prípadne
prevádzkovateľa.

K objednávke na vyýčenie exisrujúceho veĘného vodovodu alebo kaĺlďizacie je potrebné doloäť
informatívny zákres GIS BvS, ktoý Vám zasielame v prílohe. BVS si vyhradzuje pravo mreny vyjadrenia na
ztklade novozistených skutočností. Vyjadrenie BVS je platné dva roky.

Et o 7ĄĺąÁao7arrancLá áicfrih''ňná a c cfąnnĺricLn -a r7ňq 1Á tnl o.08

Spoločnosť Západoslovenská distribučná súhlasí s vydaním územného rozhodnutia na stavbu: Rozšíĺenie
komunikacie - Lesná ulica Miloslavov vrozsahu So01 _ Komunikacie aspevnené plochy aSo02 - Rozšírenie
cesĘ IIV1054, lnvestor: obecný úrad Miloslavov, Miloslavov 181, 900 42 Miloslavov poďa predloženej
proj ektovej dokumentácie za qýchto podmienok :

1. Nakoľko vo Vami navrhovaných trasach ýstavby chodníka dochádza ku križovaniu a súbehu s VN
vzdušným akábloqým distribučn;ým vedením spoj. pola Lč,. 2Ż8-437 asmiestnyn distribučným NN
vzdušným a kábloqým vedením, žiadame dôrazne dodržanie nižšie uvedených podmienok:

2. Ziadarĺle rešpekÍovať všetky energetické za-'iad,ęnia v majetku spoločnosti Západoslovenská distribučnĄ
a.s. (silové aj ozramovacie) a dodrźať ich ochranné pásma podľa $ 43 zakona 25Il20l2 Z.z. o energetike
a jeho noviel.
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3. Pred reďizaciou zemných prác je stavebník povinný poźiaÄať spoločnosť Západoslovenská distribučná
ozakreslenie existujúcich elektroenergetických zanaůęni ato prostľedníctvom on-line aplikácie
https://www.zsdis.sk/Uvod/online-sluzby/Geoportď ďebo písomnou žiadostbu zaslanou na Tím správy
energetických zať.aÄení vN a NN adresa miestnę príslušného tímu, ( pre vyýčenie VN a NN
elektroenergetických zaiadęni ), a Tím spravy V\rN, Culenova ě. 3., 81647 Bratislava ( pre vytýčenie
zanadeni VVN).

4. Požadujeme dodržanie ochranného pásma všetkých V\aN, VN a NN vedení definovaných podl'a 43 Zékona
o energetike č,. 25I/20lŻ Z.z. a o zĺnene a doplnení niektorych zákonov, s ktoými osoby a mechanizny
vykonávajúce pľáce súvisiace so stavębnýłni pracami danej stavby môžu prísť do styku. Zodpovedná osoba
je povinná r,ykonať poučenie (obomámenie) všetkých osôb vykonávajúcich činnosť alebo zdrhljúcich sa
na stavbe, o pravidlach bezpečnosti práce v blízkosti wN' VN a NN vedení.

5. Stavebník je povinný rca|izovať stavbu podľa odsúhlasenej projektovej dokumentacie tak, aby nedošlo k
poškodeniu alebo ohrozeniu prevad*y elektroenergetických zanadeni spoločnosti Zźpados|ovenská
distribučná'

6. Pri križovaní a súbęhu zanaÄeni budovaných v rámci horęuvedenej stavby z distribuěnými siet'ami
spoločnosti Západoslovenská distribučną a.s' dodržiavď ustanovenia normy sTN 73 6005.

7. Pred zašatim zemných prác na energetických zariadeniach budovaných v tejto st"avbe je potrebné v
navrhovaných trasach poźiadať o presné vyqýčenie a idęntifikovaĺrie káblov patńacich spoločnosti
Západoslovenská distribučná, a. s.

8. Zemné prace _ pri križovaní a súbehu zaĺiadęĺi spoločnosti Západoslovenská distribučnĄ a.s. -
požadujeme vykonávať so zv;ýšenou opatmostbu ručn;ýĺn spôsobom. Pri prácach dodržiavať
bezpečnostné predpisy a ustanovenia príslušných STN.
Toto stanovisko apodmienky v ňom sú plaüré jeden rok od jeho vydania.
Zadetallné tęchnické rięšęnie v zrnysle plaürých predpisov a STN zodpovedá projektant.
Toto stanovisko nenahrádza vyjadrenie vlastníkďspoluvlastníka pozemku Západoslovenská
distribučnďZápadoslovenská energetiką a.s. V prípade ďalšej korešpondencie v tejto zźil'ęźitosti
kontaktuitę Kamil Štefik, tel.:+421-(0)2-50613141, fax: +4ŻI-(0)Ż-5061 3191, kamil.stefik@-sdis.sk

D rĄ qĺ^''^L'ľ^l^L^*
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Vyzračené záujmové územie dôjde do sĘku so sięt'ami elektronických komunikacii (ďďej len SEK) spoločnosti
Slovak Telekom, a.s. ďalebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.

Slovak Telękom a.s' a DIGI SLOVAKIA' s.r.o. požadujú zahmúť do podmienok určených stavebným úradom pre

vydanie rozhodnutia o umiestnęní stavby ďebo stavebného povolenia Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré
sú neoddelitelhou súčastbu tohto stanoviska. Ztlroveřtje stavebník povinný rešpektovať nasledovné:
1. Existujúce zanadenia sú chľanené ochranným pásmom ($ 68 zakonač.35I/Ż01I Z.z.)azźrovęřlje potľebné

dodržať ustanovenie $ 65 zákona č,. 3sllŻul Z.z. o ochrane proti rušeniu.
Ż. YyjaÄrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zľneny
vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti
nezodpovedtĺvymašenému polygónu ďebo ak si stavebník nesplní povinnosť nasledovné povinnosti:
3. Stavebník alebo nĺm poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho záĺíler, pre ktoý podal uvedenú
žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom,a's. alalebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného
pásma qýchto sieti (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentacie stavby), wzvat spoločnosť Slovak
Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochľany alebo preloženia SEK pľostredníctvom zamestnanca
spoločnosti povereného správou sieti: Juľaj Csibą juľaj.csiba@telekom.sk, +42l2 5882962I
4' V zĺnysle $66 ods. 7 ztů<ona č). 35IlŻuI Z. z. o elekÍronických komunikaciach sa do pĄektu stavby musí
zakresliť priebeh všetkých zanadeni v mieste stavba. Z splnenie tejto povinnosti zodpovedá pĄektant.
5. Zźroveň upozońujeme stavebníką že v zĺnysle $66 ods. 10 zákona č).35llŻ0II Z. z. je potrebné uzavneť
dohodu o podmienkach prekladky telekomunikačných vędení s vlastníkom dotknuĘých SEK. Bez uzavretia dohody
nie je možné preložiť, zrealizovať prekladku SEK.
6. Upozorňujeme žiadateľą že v textovej ěasti vykonávacieho projektu musí figuľovať podmienka spoločnosti
Slovak Telekom, a.s. aDIGI Slovakią s.r.o. o zźkaze znaďovania skladok materiáĺu aznaďovania stavebných
dvorov počas qýstavby na existujúcich podzemných kábloch apĄektovaných trasach prekládok podzemných

telekomunikačných vedení a zaĺaÄení.
7. V prípade ak na Vami definovanom űzemi v žiadosti o vyjadrenie saĺaphĺlÄzanadzemníĺtelekomunikaěná sieť,

ktorá je vo vlastníctvę Slovak Telekom, a.s. ďalebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany źiadatęľa
zabeąečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pasma.

8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zaĺaúeĺi je porušením povinností podľa $ 68 zákona č.

35I/20IIZ.z. o elektronických komuniktlpiách v platnom zrení.
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9. V prípade, že źiaÄateľ bude so zemnými prácami ďebo činnostbu z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom
ako vydané vy'jadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné prérce apožiailať o nové vyjadľenie. Pred
reďizáciou qýkopoqých pľac je stavebník povinný poilaĺJlať o vyýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom,
a.s. aDIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Várľadom ktomu , že na Vašom záujmovom tlzemí sa môžu
nacháÄzať zaťradenia iných prevadzkovateľov, ako sú napr. ľádiové zanaÄenia' radiové trasy, televízre káblové
rozvody' Ęfunto upozoľňujeme žiadatęľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenia od prevadzkovateľov ýchto
zanadeni.
10. Vy!ýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telecom a DIGI Slovakią s. r. o. na povrchu terénu vykoná Slovak
Telekom, a.s. na zaklade objednávky zadanej cez intemetovú aplikaciu na stránke:
https://www.telekom.sVĘvjadrenia. Vyýčenie budę zrea|izovaĺré do troch ýždřlov od podanie objednávky.
l l. Stavebník ďebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pľi svojej činnosti
aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.
IŻ. Żiadatęľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktoqý mu bolo vystavené. okrem použitia pre účel konaní
podľa stavebného zźkona a naslednej realizäcie výstavby, źiadateľ nie je opravnený poskytnuté informácie a dtta
ďďej rozširovať, prenajímať alebo vyuźívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.

13. ŻiaÄatęľa zéroveřl upozorňujeme, že v prípade ak planuje napojiť nehnutelhosť na verejnú elektronickú
komunikačnú sieť úložným vedením, je potľebné do projektu pľe územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú
pľípojku.
14. poskýovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnuých dát, poskytnutie dát v elektronickej podobe
nezb avuj e p ovinno sť žiaďateľ a povinnosti p ožiadať o vyĘýčenie.
15. Prílohy k vyjadreniu: Všeobecné podmienky ochľany SEK, situačný qýkres obsahujúci záljmové územie
źiadatęľa.
Dôležité upozomenie: od 1.1.2017: V $ 67e ods. l zźkonač,.35I|Ż0II Z. z. o elekÍronických komunikáciách sa
zavádza povinnosť, aby všetky novopostavené budovy abudovy, ktoré prechád'zajű stavebn;ýľni úpravami
vnútomých rozvodov' na ktoých uskutočnenie je potľebné stavebné povolenie, boli vybavené vysokoýchlostnou
Ą'zickou infraštruktrrrou v budove a prístupoqý bodom k nej.
Všeobecné podmienky ochraĺry SEK

1. V prípade, že zámęr stavebníka, pre lĺtory podal uvedenú'žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s.

a lalebo DIGI SLOVAKLA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pasma dchto sietí, je stavebník po

konzultacii so zamęstnancom Slovak Telekom, a.s. povinný zabe4eěiť:
- ochraĺlu alebo preloženie sietí v znysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak
Telekom, a.s.
- Vypracovanie projektovej dokumentacie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia
- odsúhlasenie projektovej dokumentápie v pľípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia
V lokalite predmetu Vašej žiadosti je opľavnený vykonávať prace súvisiace s preložením sietí (ďebo

vybudovaĺlím telekomunikačnej prípojky) iba zľnluvný paľtner: Menyhárt Zoltźn, info@unitel.sk,
09IIŻ422|2.
Upozomenie: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zaĺ.:radení (káble, potrubia) s rôanou funkčnostbu.

2. Pri akýchkol'vek pracach, ktorými môžu bý ohrozené ďebo poškodené zaľiadenią je źiadateľ povinný
vykonať všetky objektívne účinné ochľanné opatrenia ým, źe zabeąeč,í:
- pred zašatím zemných prac vy{ýčenie avynlašenie polohy zanadęni priamo na povrchu terénu,
- preukazatelhé obomáľnenie zamestnancov, ktorí budri vykonávať zemné práce, s vyýčenou
a vyzlačenou polohou tohto zaľiadeniaatięź s podmienkami, ktoré boli najeho ochranu stanovené
_ upozomęnie zamęstnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku + 30 cm
skutoěného uložęnia vedenia ďębo zaľiadęnia od vymaěenej polohy na povrchu terénu
- upozomenie zamestnancov, aby pri pracach vmiestach vyskytu vedení azanadení pľacovali snajvźičšou
opatmostbu abezpodmienečne nepoužívďi nevhodné náradię (napr. hlbiace stroje)
_ aby boli odkryté zanaÄenia riadne zaberyečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádęźi a poškodeniu vo
vzdiďenosti l,5 m na každú stranu od vyzračenej polohy zanadenia
- zlrutnenię zeminy pod káblami pred jeho zakrytim (zasypaním)
- ovęrenię qfškového uloženia zaťradenia ručn;imi sondami (z dôvodu, že spoločnosť Slovak Telekom, a.s.

aDIGI SLOVAKIA' s.r.o. nezodpovedajű za zĺneny priestorového uloženia zanadenia vykonané bez ich
vedomia)
Upozornenie: V prípade, že počas qýstavby je potrebné zvýšiť, alebo miźiť krytie tel. káblov je toto moäré
vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.

3. V prípade požiadavky napojenia lokďiĘ, ľesp. objektu, na VSST (veĘná sieť ST) je potrebné si podať
žiadosť o určenie bodu napojenią (www.telekom.sk).

4. Žiadarnę dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pľe priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.
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B. 11. PROGRES -TS _ s' r.o . stanovisko zo dňa 16.08.2019:
Na základe Vašej žiadosti Vám oanamujeme, že v danej oblasti obec Miloslavov' katastrĺĺlne územie Miloslavov,
paľc. č. 436ĺI,432/2,414,416,418,407/I,Ż8612,ntľov stavby ,, Rozšírenie komunikacie _ Lesná ulicď', nęmáme
položené rozvody káblového distribučného systému.

B.12. Regionaln}' úrad vereiného zdravotníctva Bľatislava^ stanovisko č: HŽPl12960/2019 zo dňa 22.08.2019
súhlasí sa s návrhom źiadateľa obce Miloslavov' Alžbetin Dvor l8l, 900 4Ż Miloslavov k územnému konaľriu na
stavbu ,,Rozšírenie komunikacie _ Lesná ulica Miloslavov", p.č,. 436/I, 43Ż/2, 4I4, 416' 4l8, 407/I, Ż8612, k.ű.
Miloslavov, podľa priloženej PD.
Po pľeskúmaní veci sa zistilo, že pređ|oźený návľh je v súlade s požiadavkami platných pľedpisov určených na
ochranu veĘného zdravia.

B. 13. okresné riaditeľstvo hasičského azachranného zboru vPezinku" stanovisko č.: ORFIZ-PK2-2O19/001977-2
zo dňa 20.08.2019:
- s riešením protipožiamej bezpečnosti stavby - súhlasí bez pľipomienok

-201 1076-
041 zo dňa 19.08.20t9:
- v záujmovom území nęmá MV SR žiadnę vlastné telekomunikačné siete

B.15. Ministerswo obrany Slovenskej republiky. Agentura spráw majetku. stanovisko č.: ASM-40-1904/2019 zo
dňa 01.08.2019:
- s realizaciou akcie podl'a predloženej dokumentacie súhlasíme pri splnení nižšie uvedených podmienok' Invęstor
(projektant) je povinný informovať o qýchto podmienkach príslušný územný orgán a stavebný úrad. Spojovacie
káble ani iné inžinierske siete vo vlastníctve vojenskej správy nie sú v priestore stavby evidované. Vyjadľenie platí
zä predpoklaűu, že nedôjde k znenáľn v hlavných parametroch stavby (situovanie, zv1ýšenie objektov, rozsah a
pod.)' Vyjadrenie platí dva roky a to súčasne pre všetky ďďšie stupne projektu a ďalšie konania. Na jeho zźklade je
možno vydať územné i vodohospodaľske roáodnutie a stavebné povolenie. Investor (prqektant) je povinný
doručiť ho v odpise všetk1ým ďďším orgánom a organiztrciáľn, ktoré budú na akcii zainteresované, aby sa zabránilo
ďalšiemu pľerokovaniu.

B.16. Slovęnský vodohospodaĺsky podnik . š.p.. stanovisko č. CS SVP oZ BA 252812019/1 zo dňa 11.09.2019
Po obozráľne.'i sa s projektovou dokumentáciou SVP, š.p. oZ BA, Sprava vnútomých vôd Šamorín nemá
k ľealizácii uvedenej aktivĘ ztsadné pripomienky nakolko navrhnuta stavba nezasahuje do zakladných
prostriedkov v správe našej organizźĺcie, žiada však:
- dodrźať ustanovenia zćů<onač,.364/Ż004 Z. z. o vodách a o nnene zźú<ona Slovenskej naĺodnej rady č. 37Ż /1990
Zb. o priestupkoch v nleni neskorších predpisov (vodný zako3)
- územię sa nachádza v chránenej vodohospodárskej oblasti Zitlého ostrovą na zéklade čoho požadujeme dbať na
zvýšenú ochrana podzemných a povrchových vôd.

E! l7 ŚDD áioĺri}.,',nią ą o ofąnn''iaLn x '|'T\/ľ\Tq/nl)1n^1o/šň o^ áňo R tnto08 0
V záujmovom území sanasháÄza STL plynovod PN280kPa DN80' 100 + PP DN25 ocel'/D90 PE s ochrann;im aj

bezpeěnostným pasmom.
SPP distribúcia, a.s. súhlasí s umiestnením stavby zadodrźanianasledujúcich podmienok:
Všeobecné podmienky:
- pred ręalizźlciou zemných prtls a/alebo pred zač,atim vykonávania iných činností je stavebník povinný poäadať
SPP-D o pľesné vyqýěenie existujúcich plynaľenských zaiadeni na zźklade písomnej objednávky , ktoru je
potrebné zaslať na adresu: SPP-distribúcia, a.s., Sekcia űdržby, Mlynské Nivy 44lb' 825 ll Bľatislava alebo
elekÍronicky, prostredníctvom online formularu zverejneného na webovom sídle SPP-D (www.spp-distribucia.sk),
- v zźujme predchádzaniu poškodenia pl1márenského zať.adenia, ohrozenia jeho prevádzky alalebo prevádzky
distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vyĘčovanie plynáĺenských zańadení do vzdialenosti 100 m,
- stavebník zabezpeěi vypľÍlcovanie pĄektovej dokumentacie pre ťlčely stavebného konanią alebo pre konanie
podľa iných právnych predpisov, podľa podmienok uvedených v tomto vyjadrení,
_ stavebník je povinný pred zašatím stavebného konania predložiť pĄektovu dokumęntáciu pre účely stavebného
konania, alebo pre konanie podľa iných pravnych predpisov' na posúdenie SPP-D,
_ v projektovej dokumentacii pre účely stavebného konania, alebo pre konanie podľa iných predpisov, požadujeme,
aby stavebník:
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- RešpekÍoval a zohl adnil existenciu plynarenských zanaÄeni ďďebo ich ochranných alalebo
bezpečnostných pasiem,

- Pri sribehu s križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynaľenskými zanadeniami dodržď minimálne
odstupové vzdialenosti v zrnysle STN 73 6005 a TPP 906 01'

- Zabezpečil vypracovanie výkresu podrobného osadenia navrhovanej stavby vo vzt'ahu k existujúcim
plynárenským zariadeniam,

- Zabezpečil vypracovanię situačného výkľesu so zakreslením všetkých súbehov a križovaní navrhovaĺrých
vedení s existujúcimi plynaľenskými zaiadeniami,

- Zabezpečil vypracovanie detailných qýkresov všetkých súbehov akrižovaní existujúcich plynárenských
zaĺiadęni a navrhovarrou stavbou.

osobitné podmienky: źiadnę.

09 Ż0l9
Na uvedenú stavbu sa v zrnysle $ 56 vyhl. SR 53212002 Z.z. vzt'ahujú všeobecné technické požiadavky na

stavby užívané osobami s obmedzenou schopnostbu pohybu a oľientacie.
Navrhovaná stavba spĺňa všeobecné technické požiadavky na stavby uźívané osobami s obmedzenou schopnostbu
pohybu vzĺrysle vyhl. MŽP sR č,. 53Ż/2OOŻ Z. z. aprílohy kvyhlaške č,. 532lŻ002 Z.z., kÍorou sa učujú
požiadavky zabeąeěujilce užívanie na stavby uživané osobami s obmedzenou schopnostbu pohybu.

Doporučujeme vydanie územného rozhodnutia.

B. 19. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska. stanovisko č. 88/Uw2019/Ko zo dňa 23.09'2019:

Súhlasíme s vydaním územného rozhodnutia aźiaÄanę predložiť projektovu dokumentáciu pre stavebné povolenie
naposúdenie UNSS.

B.20. Úrad Bratislavského samospravneho kraja. odbor dopľaw. stanovisko č. 03l64/2019/PK-292 28406/2019 zo

dř:ao2.09.Ż0I9:
Nemáĺne.nám ietky za nasledovných podmienok:

- Upravou cesĘ III. triedy musia zostať zaphované ođtokové pomery.
- Šírkové usporiadanie bude 3,0 metra jazÄĺé pruhy a 3,0 metra ođbočovací pruh. Súčastbu úpravy je aj

priechod pre chodcov so stredovým ostrovčekom. odporučame priechod pre chodcov realizovať osvetlený.
- K projektovej dokumentáaií je potrebné stanovisko správcu cesty Regionálne cesĘ Bratislava, so sídlom na

Čučoriedkovej 6 v Bratislave.
- K ripľave križovatky a dopľavnému zračeniu je potrebné stanovisko okresného riaditeľstva PZ, oDI

Senec.
- Zćĺvťlzné stanovisko k úprave cesty III. triedy vydáva okresný úrad v Pezinku' odbor cesfuej dopravy

a pozemných komunikacií.
- V ďalšom stupni pdektovej dokumentápie je potrebné riešiťúpravu cesty IIVI054 ako samostatný objekt
- Upozorňujeme žiadaÍeľą že Bratislavský samospľávny kĘ preberá do svojho vlastníctva a správy po

ręa'rizźrcii len stavby s vyspoľiadan;ými majetkovoprávnymi vďahmi k pozemkom pod stavbou.

Vyjadrenie má platnosť jeden rok odo dňa vydaĺria a nenahrádza stanovisko v ďďšom stupni stavebného
konania.

D Ą ĺ D^^:^_,{'l_^ ^^^ł. t)*+j^l^-'^ ^+^*^-':^l-^ x Ô12l1Cll'| r 
'7lŕ\cT -^ ář- Ąa Ąa 

'nl 
o.

Stavebný objekt So 01 _ komunikacie a spevnené plochy _ Pri realizácii úpravy MK Lesná nedôjde k doĘku
s cestou IIV1054.
Stavebný objekt So 02 - Rozšírenie cesĘ IIV1054 _ pi ľealizźtcii rozšírenia cesty IIV1054 (vybudovanie pruhov
pre odbočenie, fyzický ostrovček) požadujeme dodržať nasledovné podmienky:
Predmet stavebného objektu spolu strvď;ým dopravným maěeĺím na ceste IIVI054 bude po ukončení stavby
bezodkladne odovzdaný do vlastríctva Bratislavského samosprávneho kľaja s hodnotou objektu a majetkoprávne

vyspoľiadaným pozemkom pod rozšírením cesty IIVl054. Hranice majetkovej spravy musia bý'vy{ýčené v znysle
platného technického predpisu.
Ďalej požadujeme:

- Rozšírenie jestvujúcej vozovky cesý IIľ1054 preplátovaním jednotliqých vrstiev konštrukcie staľej

anovej vozovky spolu so zabudovaním qýstufuej geomreže
- Na celej dĺžJ<e stavebných ťlprav vyfrézovať kryt jestvujúcej vozovky vhrubke 50 mm apoložiť novri

vrstvu asfaltového betónu hr. 50mm spolu so spojovacím postrekom na celej šírke ceĘ IIV1054
- Na celej dĺžke stavebných úprav vybudovať nespevnenú kĘnicu a cestnú priekopu
- Povrchové odvodnenie rozšírenej cesý musí zostať zachované
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- Po obvode fyzického ostrovčeka požadujeme osadiť cestné nábęhové obrubníky
- Priechod pre chodcov žiadame ręalizovať ako bezpečný s nasvietením
Na zvlaštne užívanie (zasah do vozovky) cesĘ IIVI054 vydáva povolenie okresný úrad Senec, odbor cestnej
dopravy a pozemných komunikacií.
Dďší stupeň PD so zaprasovanim našich požiadaviek je nuÍré zaslať nanaše vyjadrenie.

C. ostatné podmienkv stavebného úľadu a požiadavkv na spracovanie dokumentácie pre stavebné konanie:
C'l. Projekt stavby pre stavebné povolenie spracovaťvzrrrysle ustanovení $ 43d, $ 43e, $ 47 stavebného zákona,
podľa $9 vyhlašky MŻP SR č. 45312000 v nleru neskorších predpisov a poďa vyhl. č. 53Ż/Ż002 Z.z.
o všeobecných technických požiadavkach na ýstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby
uživane osobami s obmedzenou schopnostbu pohybu a orięntácie.
C.2. v projekte stavby pľe stavebné povolenie spracovať PoV aprepravné trasy tak, aby počas qýsüavby
nędocháÄza|o k zhoršeniu životného prostredia zqýšenou prašnostbu, hlučnosťou a k zhoršeniu bezpečnosti cestnej
apešej premávky. Zanadęnię staveniska umiestniť na najvzdiďenejšiu stranu staveniska od existujúcej obyľnej
zźstavby, s dôrazom na smer prevladajúcich SZ vetrov.
C.3. v pĄekte stavby pre stavebné povolenie stavebník dodrží podmienky vypljrvajúce zo stanovísk dotknuých
orgánov aorganizélcií aztrovęíl zapracuje ich požiadavky do PD pre stavebné povolenie. PĄektovu dokumentáciu
pľe stavebné povolenie stavebník predloží spolu s posúdením splnenia podmienok územného rozhodnutia.
C.4. vprojekte stavby pre stavebné povolenie rešpektovať existujúce podzemné anadzemné vedenia azaiadenia
inžinierskych sietí a ich ochranné pasma.
C'5. PĄekt stavby pre stavebné povolenie vypracovať v koordinacii s vydanými právoplatnými stavebn;ýłni
povoleniami v dotknutom území.
C.6. Zaberyečenie paľkovacích aodstavných plôch pre potreby majiteľov ako inávštevníkov jednotliqých
rodinných domov vanysle požiadaviek STN 73 6110 vzrení neskorších zľrrien, bude riešené mimo dopravného
priestoru veĘnej komunikacie.
C.7. Kprojektu stavby pre stavebné povolenie predložiť samostatný projekt qýrubu drevín vrćĺtane návrhu
nahradnej qýsadby predložiť súhlas s výrubom od orgálru ochrany životného prostredia.

D. Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:
V územnom konaní neboli vzresené námietky úěastníkov konania.

E. Platnost' územného ľozhodnutia:
Toto rozhodnutie platí v zĺrysle $ 40 ods. l) stavebného zákonatri roky odo dňa, keď nadobudlo právoplatrosť;
nestráca však platnosť, pokiaľ bude v tęjto lehote podaná žiadosť o stavebné povolenie.
Čas platnosti územného ľozhodnutia možno v zĺnysle $ 40 ods. 3) stavebného zéů<ona predĺziť na základe
dostatočne odôvodnenej žiadosti navrhovateľa podanej pred uplynutím uvedenej lehoty správnemu orgáĺlu, ktoý
územné rozhodnutię vydď.
ĺJzemné rozhodnutie je v zrnysle $ 40 ods. 4) stavębného ztl<ona zćlvžiné aj pre právnych nastupcov jeho
navrhovatel'a a ostatných účastníkov územného konania.
Toto rozhodnutie stráca platnosť dňom, keď stavebnému úradu bude doručené oznámenie navrhovateľa ďebo jeho
pľávneho nastupcu o tom, že upustil od zámeru, ku kÍoręmu sa roďtodnutie vzt'ahuje.

odôvodnenie

Navrhovatel' Obec Miloslavovo Miloslavov 181, 900 42 Miloslavov
podal dňa 23.09.2019 návrh na vydanie rozhodnutia o umięstnení stavby ,, Rozšíľenie komunikácie Lesná ul.",
miesto stavby: Miloslavov, časť Alžbetin Dvor. Navľhovateľ pľedložil list vlatníctva k pozemkom, na ktoých sa
umiestňuje predmetná stavba, Ęim zaroveň preukazal vlastnícky vďahk pozemkom. Sú to paľcely č,. 436ĺI,4I4,
416, 407 l I, 4l8, 286/2, 43212, 4 1 0, KNC k. ú. Miloslavov.

Dňom podania žiadosti bolo vo veci začaté űzęmné konanie. Stavebný úrad posúdil súlad návrhu na vydanie
územného ľozhodnutia podľa platnej Úpo v zľrysle ustanovení $$ 37, 38 stavebného zákona. Zaóatie rizemného
konania bolo ozrámené účastníkom konania a dotknutým orgánom veĘnou vyhlaškou - listom č. Ún-
7 929 / 4lII /2019 lPL zo dřla 1 8. 1 0.20 1 9.

Stanoviská a požiadavky účastníkov konania a dotknuých orgáľrov, uplatnené v tomto konaní boli preskúmané,
skoordinované a zahmuté do podmienok tohto rozhodnutia. Svoje staĺroviská ozľrámili: oÚ Senec - Úsek štatnej
správy ochrany pľírody akrajiny, Usek štatnej vodnej správy, Usek odpadového hospodaĺstvą odboľkrízového
riadenią odbor cestnej dopľavy a pozemných komunikacií, oR PZ _ okresný dopravný inšpektoľat v Senci'
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okresné riaditel'stvo hasičského aztrchranného zboru v Pezinku, Kľajský pamiatkový úrad Bratislava, Ministerstvo
obrany Slovenskej republiky - Agentuľa správy majetku, MV sR - odbor telekomunikácií, Slovenský
vodohospodársky podnik, š.p., Regionálny úrad veĘného zdravotníctva v Bratislave, BVS, a.s., Zźłpados|ovenská
distribučná a.s., Slovak Telekom, a.s', PROGRES -TS, SPP distribúcia, a's', Slovenský zvŁ telesne postihnuĘých,
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenską Regionálne cesĘ Bľatislava, Úrad Bľatislavského samospľávneho
kraja

V územnom konaní stavebný úrad preskúmal žiadosť a pńložené doklady v zmysle ustanovení $$ 37' 38
stavebného zákona, pričom zistil, źę umiestnením stavby nebudú ohrozęné verejné záujmy, ani ohrozené prćwa
a právom chráĺrené zilljmy ostatných účastníkov územného konania.

Na zaklade horeuvedených skutočností rozhodol stavebný úrad tak, ako mie výroková časť tohto
rozhodnutia.

Toto rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby plĺí v zmysle $ 40 ods. l) stavebného zákonatri roky odo dňa,
ked'nadobudlo pľávoplatnosť; nestráca však platnosť, pokiaľ bude v tejto lehote podaĺlá žiadosť o stavebné
povolenie. Čas platnosti územného rozhodnutia možno v zmysle $ 40 ods. 3) stavebného zákona predížiť na
žiadosť navrhovateľa podanú v primeranej lehote pred uplynutím lehoty jeho platnosti' Uzemné rozhodnutie je v
zmysle $ 40 ods. 4) stavebného zákona závtinlé aj pre právnych nástupcov jeho navrhovatęľa a ostatľrých
účastníkov územného konania'

Poučenie:

Podľa $ 53 a nasl. zákonač,' 7111967 Zb. o sprtwnom konaní (správny poriadok) v zneni neskorších predpisov,
proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolaĺrie (ńadny opravný prostriedok), a to v lehote 15 dní odo dňa
doručeniarozhodnutia. odvolaĺrie sapodávanatunajšiu obec - obecný úrad Miloslavov,900 42 Miloslavov 18l.
Rozhodnutie je po vyčerpaĺrí riadnych opravných prostriedkov preskúmatelhé správnym súdom podľa ustanovení
Správneho súdneho poriadku (ztú<on č;. 16Ż/Ż015 Z.z').
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Milan Bad'anský

starosta obce
.:\

Rozhodnutie bolo vyvesené dňa , 1o /l ,2o11

Pečiatka, pođpis

vyhláška

Rozhodnutie bolo zvesené dňa

Pečiatką podpis

Toto rozhodnutie sa vzmysle ustanovenia $ Ż6 zćů<ona č'7111967 Zb' o správnom konaní vzncni neskorších
predpisov doručuje neznármym účastníkom územného konania veĄnou vyhlaškou avyvesí sa po dobu 15 dní na
úradnej tabuli obce Miloslavov a sričasne sa zveĘní na jej webovom sídle' Posledný deň tejto lehoĘ je dňom
doručenia.

Rozhodnutie sa doručí veľejnou vyhláškou účastnftom konania :

- Obec Miloslavov, Miloslavov 181,900 42 Miloslavov
- Znźmym aj neznáľnym právnickým aĘzickým osobám - všetkým úěastníkom podl'a $ 36 ods' 4 stavebného

zákona,ktoých vlastĺrícke aiĺéprźlvamôžu bý umiestnením líniovej stavby priamo dotknuté.

Na vedomie:
- Obec Miloslavov, Miloslavov 181,900 42 Miloslavov
- Stavebný úrad - spis

Príloha: Situacia umiestnenia stavby
overená PD
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