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VEC : Oznámenie o zač,atí územného konania a upustenie od űstneho pojednávania a
miestneho zisťovania

obecMiloslavov,akopríslušný stavebný úradl.stupňapodl'a$ l17ods.l zźtkonač,.5011976
Zb. otzęmnom plánovaní astavebnom poriadku vznení neskorších predpisov (stavebný zákon) na
ztklade návrhu zo dňa 15'0l'2020, navrhovatelä: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, sń ez
Bľatislava, lČo::s 763 469 vzast. NEVITEL, a.s', Kľačanská cesta 40,g2g 0l Dunajská Stľeda,
na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby: ,nF"TTH_sc IBv Miloslavov Rzi3-tv*, na
pozemkoch podľa ľegistra,,C":

- Hlavná tľasa: paľc. č. 148lll7, l48lŻ48, 148/306, 148/300, l48/3ol, l48l314, k'ű.
Miloslavov,

- Prípojky: parc' č. 148/315, 1481316,148l3t7,148/318, l48/3ĺg,I48l320,148164l,148l32l,
148/642,148/322,148/643,1481323, 1481644,148/3Ż4, 148/345, I48l325, Í48/368, 1481367,
1481359,1481647, 1481360,1481648,1481361,148/649, 148/362, 148/363, 148/364, 1481365,
1481333, 148/33Ż,148/33l,148/330' l48l3Ż9,1481328,1481646,14813Ż6,14813Ż7,148/334,
t48/335,1481336,1481337,148/338, 148t339,1491340, t4gl34t, 1481342,1481343,148t344,
l48l345,148/346, 1481347,148/348' 148/349,1481351,l48l35Ż, l48l353, l48l354,148/355,
148/356, 148l3s7, 148i358' k. ú. Miloslavov,

tunajší stavebný úľad podl'a $ 36 ods.4 stavebného zźtkonaa podl'a $ 18 ods.3 zákonač,'7l/1967 Zb'
o správnom konaní (spľávny poriadok) v zneni neskorších predpisov, oznamuje zač,atie ílzemného
konania o umiestnení predmetnej stavby veľejnou vyhláškou dotknuým orgánom a účastníkom
konania. Dňom podania návrhu bolo začaté ilzemné konanie.

Struěný popis stavby:
Učelom líniovej stavby je vybudovanie novej optickej pľístupovej siete v štandarde FTTH výstavbou
mikľotrubiěkového systému. Územie stavby je 

-uľčené _tľasou 
kábla v obci Miloslavov v nđvej IBV

lokalite RZ 13-IV. Výkopy sú navrhované pľevažne V nespevnených plochách vo volhom terénó pred
stavebnou úpravou terénu. Celková dĺžka výkopu je 1413m.
Pre výstavbu navrhovaných telekomunikačných trás budú pouŽité multirúry _ trubiěky a7/4mm
alZl9mm. Multirriry budú uložené v káblových ryhách v zemi. optické minikáble oMK budú zafúknuté
do trubičiek alLlłmm a optické vláknové zv'iizky budú zafúknuté do tľubičiek @7/4mm. Technológia
výstavby vyžaduje cca po 500m úsekoch umiestnenie vonkajších optických skľiňových rozvádzač,ov
(PODB) rozmerov 150x55x35cm (vxšxh), ktoré budú situované naverejnom priestranstve v uličnom páse
na ulici. Ukoněenie optických prípojok vyžaduje umiestnenie stĺpikových optických krabíc ľozmerov
l20xl2x7cm (vxšxh), vo väěšom prípade pre każdé 4 domy (označené ako ZB), umiestnených pľi
oplotení rodinných domov, resp. priverejne pľístupnom mieste.
Kĺižovanie všetkých komunikácií, chodníkov aspevnených plôch bude vykonźlvané podvrtaním,
s uložením mikrotrubiek do plastovej chrániěky bez obmedzenia prevádzky na komunikáciách. Prípadné
porušenie povrchu komunikácií a chodníkov bude po výstavbe uvedené do pôvodného stavu.

Nakol'ko je pre územie spracovaná územnoplánovacia dokumentácia, na zźklade ktoľej je
možné návľh posúdiť, stavebný úľad podl'a $ 36 ods. 2 stavebného zźtkonaupúšťa od ústneho konania
a miestneho zisťovania.

Účastníci konania môŽu svoje pripomienky a námietky uplatniť do 7 pracovných dní odo
dňa doruěenia tohto oznámenia' na neskoršie podané námietky sa neprihliadne.
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Podlb $ 36 ods.3 dotknuté orgány oznámia svoje stanoviská v ľovnakej lehote, v ktorej môžu

uplatniť svoje pripomienky a námietky účastníci územného konania. Ak niektoý z orgánov potľebuje

nä riadne posúdenie návrhu dlhší ěas, stavebný úrad najeho žiadosť určenú lehotu pľedjej uplynutím

primeľana predĺzi. Alĺ dotknuý orgán, ktoĘý bol vyrozumený o zač,ati územného konania neoznámi

v určenej aiebo pľedĺženej lehote svoje stanovisko k navľhovanej stavbe, má sa za to, że so stavbou

z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.
V odvolacom konaní sa neprihliada na námietĘ a pripomienky' ktoré neboli uplatnené

v prvostupňovom konaní v urěenej lehote, hoci uplatnené mohli byť.

Do podkladov pre vydanie ľozhodnutia moŽno nahliadnuť na stavebnom úrade v Miloslavove
v stľánkové dni : pondelok: 08,00 - 16,45 hod., streda: 08,00 - 16,45 hod.

Ak sa niektoý z úěastníkov konania nechá zastupovať, predloží jeho zástupca plnú moc

s podpisom toho úěastníka konania, ktoný sa nechá zastupovať.

Obec ľyliloslavov
i'ĺ'l,:iĺ;liirlov 1s1

90'J4? Miloslavov
lČo: oo 304 94B DIČ: 20206 62182

Oznámenie sa doľučí :

účastníkom konania veľejnou vyhláškou:
1/ Slovak Telekom, a.s., Bajkalská,28,8l7 62 Bľatislava
2/ NEVITEL, a.s.' Kĺačanská cesta 40, 929 0l Dunajská Streda
3ĺ Známym aj ĺeznźtmym pľávnickým a fuzickým osobám - všetkým účastníkom konania podl'a $ 36

ods. 4 zákona č,. 50/1976 Z.z' , ktoých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich

vrátane susediacich pozemkov a stavieb môžu bý' inemným rozhodnutím pľiamo dotknuté

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

zákonaé.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov po dobu 15 dní' Posledný deň

tejto lehotyje dňom doruěenia.

Potvľdenie oznámenĺa konania veľejnou vyhláškou o umiestnení líniovej stavby:

oznámenie bolo vyvesené dňa , 6 .2. 7ł?o oznámenie bolo zvesené dňa

Peěiatka, podpis

I obec kíiloslavov
) i4ilardavpv 181

Milan Bad'anský
starostaobce /,/l_-

avov
2020662182

, 90ĺ]Ą'łMiiosl
' IČCI: 00 304 948 DIČ:

Pečiatka, podpis
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Dotknutym oľgánom jednotlivo :

l. okľesný úrad odboľ SoŽP Senec, Hurbanova Żl,903 0l Senec
2' okresný úľad Senec -odboľ pozemkový a lesný, Huľbanova Żĺ,903 01 Senec
3 . okresný úrad Senec, odboľ krízového riadenia, Huľbanova ŻI, 903 0 1 Senec
4. oRIfaZZ, Hasiěská 4,902 01 Pezinok
5. HYDROMELIORÁCIE,š.p., VrakunskäŻ9,825 63 Bratislava 21 1

6. BVS, a.s., Pľešovská 48,8Ż6 46 Bratislava
7. Západoslovenská distľibuěná' a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava l
8' SPP - distľibúcia, a.s., Mlynské Nivy 44lb, 825 19 Bľatislava
9' Slovak Telekom,a's., Bajkalská Ż8,8I7 62 Bratislava
10. Kľajský pamiatkový úrad, Leškova I7,81l 04 Bratislava
l 1. PROGRES-TS, s'r.o., Kosodľevinová 44,82l 07 Bratislava
12. MOSR ASM, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava 3

l3. MICHLOVSKÝ, spol. s r.o., Letná 9,9210t Piešťany
l4. Agilita vodárenská spoločnosť, s.r'o', Panenská 7, 8l1 03 Bľatislava
15. MV SR, Sekcia informatiky, odbortelekomunikácií, Pribinova2,8l27ŻBratislava
l6. MDV SR ÚVHR, oddel. oblast' hygienika' Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava
17 ' SVP,š.p.,oZ Bratislava, Správa vnútoľných vôd Šamoľín, Hlavná 47,93i 01 Šamorín

Co: - stavebný úrad - spis

Na vedomię:
l. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská28,8I7 62 Bľatislava - nemá úěinky doručenia
2' NEVITEL, a.s., Kĺačanská cesta 40,929 01 Dunajská Stľeda _ nemá účinky doľuěenia




