OBEC LOZORNO
Hlavná ulica Č. 1, 900 55 Lozorno
číslo: SÚ-331/2018

Lozorno 14.06.2018

Vec
Oznámenie o začatí konania.
Obec Lozorno, stavebný úrad príslušný podľa ~ 117 zákona č. 50/1976 Zb. o úzenrnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný
zákon), podl‘a * 36 stavebného zákona oznamuje

začatie územného konania
na stavbu: „INS-B2B-FTTx-MA-Lozorno-LP Westpoint“, ktorá sa bude realizovat‘ na
pozemkoch parcela registra „C“ Č. 3894/13. 5150/126, 5150/45, 5150/46, 5150/54, 5150/146,
6104/22, 6104/8, 3641/50, 3641/67, 3641/49, 3641/101, 5150/32, 5150/50, 5150/6, 5150/43.
5150/75 liniová stavba v k. ú. Lozorno. Na vydanie územného rozhodnutia podala návrh spoločnost‘
Slovak Telekom, a.s., so sídlom Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, ICO 35 763 469 v zastúpení
s~lnomocneným zástupcom spoločnost‘ou OPTOMONT s.r.o., Bratislavská 27/75, 911 05 Trenčín,
ICO: 35766441.
Objektová skladba:
„JNS-B2B-FTTx-MA-Lozorno-LP Westpoint“
Popis stavby:
Učelorn líniovej stavby je optické pripojenie jednotlivých finem v logistickom parku Lozorno na siet‘
Slovak Telekom as. Výstavba podzernnej trasy pre pripojenie finem optick~‘mi minikáblami
k existujúcej sjeti Slovak Telekom bude prebiehat‘ logistickom parku Lozorno. V blízkosti sa
nachádzajú jestvujúce rúrv a zväzky inikrotrubičiek, ktoré budú v užité pne záfuk nového optického
kábla.
Súčasne stavebný úrad naniaďuje k prerokovaniu žiadosti ústne poj ednávanie spojené s miestnyrn
zisfovaním na deň

30. júla 2018 (pondelok) o 8~hod.,
so stretnutím všetkých prizvaných na Obecnom úrade v Lozorne.
Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnut‘ priamo na konaní alebo na Obecnom úrade v Lozorne
v stránkové dni do stanoveného termínu.
Účastníci konania móžu uplatnit‘ svoje nániietky písonme do zápisnice na konaní, alebo
písomným podaním na tunajšorn stavebnom úrade do stanoveného termínu. V rovnakej lehote
oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány štátnej správy a dotknuté organizácie.
V súlade s ~ 36 ods. 3 stavebného zákona, ak dotknutý orgán štátnej správy, ktorý bol
vyrozumený o začatí územného konania, neoznámi v určenej dobe svoje stanovisko k navrhovanej
stavbe, má sa za to, že so stavbou z hl‘adiska ním sledovaných záujmov súhlasí.
Ak niektoný z dotknutých orgánov potrebuje na riadne posúdenie návrhu dlhší čas, stavebný
úrad na jeho žiadost‘ určenú lehotu pred jej uplynutím, primerane predlži. Ak dotknutý orgán, ktoný bol
vrozumen o začatí úzenmého konania, neoznámi v určenej alebo predlženej lehote svoje stanovisko
k iiavrhovanej stavbe. má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

Stavebný úrad v zmysle ustanovenia * 42 stavebného zákona, upozorňuje účastníkov úzernného
konania, že v odvolacom konaní sa neprittliadne na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené
v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byt‘.
Na námietkv a prilomienkv. ktoré nebudú v určenom termíne uplatnené sa nebude prihliadaf.
Ak sa nechá niektorý z účastníkov zastupovat‘, predloží jeho zástupca písomnú plnú moc.
Začatie územného konania je v zmysle ~ 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) v
znení neskorších predpisov oznámené verejnou vyhláškou, preto musí byt‘ podl‘a * 26 zák. č. 71/1967
Zb. o správnom konaní v znení zmien a doplnení spolu so situačn m v~‘kresom vyvesené Po dobu 15
dní na úradiiej tabuli na Obecnom úrade v Lozorne. Posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň
doručenia.

Ľub~d1~BEK
t7‘~bce

Doručuje Sa:
Na vedomie navrliovateľovi:
1.
Slovak Telekom, as.. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
2.
OPTOMONT s.r.o., Bratislavská 27/75. 911 05 Trenčín
3.
projektant: OPTOMONT s.r.o. — Ing. Vladimír Stancel, Bratislavská 27/75, 911 05 Trenčín
Vlastníci dotknutých pozenikov:
4.
verejnou vyhláškou pre vlastníkov pozemkov parcela registra .‚C“ Č. 3894/13, 5150/126, 5150/45. 5150/46, 5150/54. 5150/146.
6104/22. 6104/8. 3641/50. 364167, 3641/49, 3641/101, 5150/32, 5150/50, 5150/6. 5150/43. 5150~75 k. ú. Lozorno aostatných
neznámych vlastnikov, ktorých vlastnícke alebo ině práva k nehnutel‘nostiam móžu byť vydaným rozhodnutím priamo dotknuté
5.
verejnou vyhláškou pre vlastníkov susedných pozemkov, ktorčcli vlastnicke alebo ině práva k pozemkom alebo stavbám nlóžu byt‘
navrhovanou stavbou priamu dotknuté
Dotknuté orgány štátnej správy, samosprávy a správcovia inžinierskych sietí:
6.
Okresný úrad Malacky. odbor starostlivosti o životné prostredie - posudzovanie vplyvov, Záhorácka 2942/60A~ 901 01 Malacky
7.
Okresný úrad Malacky, odbor starostlivosti o životné prostredie - ochrana prírody a krajiny, Zálsorácka 2942/60A, 901 01 Malacky
8.
Okresný úrad Malacky. odbor starostlivosti o životné prostredie - SVS. Záhorácka 2942/60A, 901 01 Malacky
9.
Okresný úrad Malacky, odbor starostlivosti o životné prostredie - OH, Záhorácka 2942ĺ60A, 901 01 Malacky
10. Okresný úrad Malacky. pozemkový a lesný úrad, Záhorácka 2942/60A. 901 01 Malacky
11. Okresný úrad Malacky, odbor krizového riadenia. Záliorácka 2942/60A, 901 01 Malacky
12. Okresné riaditel‘stvo Hasičského a záchranného zboru. Legionárska 882, 901 01 Malacky
13. Regionálny úrad verejného zdravotníctya, Ružinovská 8, 820 09 Bratislava
14. Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Utvar vedúceho hygienika rezortu, Oddelenie oblastného hygienika Bratislava, Námestie slobody 6.
810 05 Bratislava
15. Krajský paniiatkový úrad. Leškova 17, 811 04 Bratislava
16. SyP, šp., Správa povodia Moravy, Pri Maline L 901 01 Malacky
17. SVP, šp., Karloveská 2. 842 17 Bratislava
18. Západoslovenská distribučná, as.. Culenova 6. 916 47 Bratislava
19. SPP - distribúcia. as., Mlynskě Nivy 44/b. 825 19 Bratislava
20. BVS, as.. Prešovská 48, 826 46 Bratislava
21. Lozorno spol. s r.o.. Hlavná ulica č. 1. 900 55 Lozorno
22. Slovak Telekoni, as.. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
23. MO SR. Agenttmra správy majetku, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
24. Ministerstvo dopravy a výstavby SR, odbor dráhový stavebný úrad, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava
25. Zeleznice SR, GR, odbor expertiz, Klemensova 8. 813 61 Bratislava
26. Národná dial‘ničná spoločnosf, as.. Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
27. 02 Slovakia, s.r.o.. Metodova 8. 821 08 Bratislava
28. Orange Slovensko as., Metodova 8, 821 08 Bratislava
29. SWAN, as.. Borská 6. 841 04 Bratislava
30. MICHLOVSKY. spol. s ru.. Letná 796/9, 921 01 Piešťany
31. Slovenská elektrizačná a prenosová sústava. as., Mlvnské Nivy 59/A, 824 84 Bratislava
32. Organizácie alebo občania. ktorých vlastnícke alebo ině práva k pozenskoni alebo stavbám móžu byť navrhovanou stavbou priamu
dotknuté
33. tu
Na vedomie (nemá účinky doručenia):
34. Slovenský pozenskový fond. Búdkova 36, 817 15 Bratislava
35. P3 Bratislava Park s.r.o., Hodžovo nánsestie 1/A. 811 06 Bratislava
36. Plastic Omnium Auto Exteriors s,r,o.. 900 55 Lozorno č. 995

Doručuje Sa:
1.
2.
3.
4.
5.

Obec Lozorno, zastúpená starostom so žiadosťou o vyvesenie tohto oznámenia
verejnou vyhláškou pre vÍastníkov pozemkov parcela registra .‚C“ Č. 3894/13, 5150/126. 5150/45, 5150/46, 5150/54, 5150/146,
6104122, 6104/8. 3641/50, 3641/67. 3641/49, 3641/101, 5150/32, 5150/50, 5150/6, 5150/43. 5150/75 k. ú. Lozorno a ostatných
noznámych vlastnikov, ktorých vlastnicke alebo mé práva k nehnuteľnostiam móžu byť vydaným rozhodnutím prialno dotknuté
verejnou vyhláškou pre vlastníkov susedn‘ých pozemkov. ktorých vlastnícke alebo mé práva k pozemkom aleho stavbám nalžu byt‘
navrhovanou stavbou priamo dotknuté
Organizácie alebo občania, ktorých vlastnicke alebo mé práva k pozemkom alebo stavbám móžu byť navrhovanou stavbou priamo
dotknuté
tu

príloha: zákres stavby na podklade snimky z katastrálnej mapy vypracovaná Ing. Vladimirom Štancelom

Obec Lozorno

—

úradná tabuľa

oznárnenie bob vyvesené dňa

—

zverejnenie po dobu 15 di~í:

1.~..J.U~LZit~3

oznárnenie bob zvesené dňa

Internetová stránka obce Lozorno www.bozorno.sk

—

úradná tabuľa, zverejnenie Po dobu 15 dní:

JU/i L~JW

Zverejnené dňa

Ukončené dňa

