
OBBC MILOSLAVOV
9OO 42 Miloslavov 181

pođl'a ľozdel'ovníka

Vaša žiadost'zo dňa
23.10.2017

Naše čÍslo
3028/2017/Y\K

Vybavuje / lĺnka
lng.Kovalčíková

Miesto a dátum
Miloslavov 20.12.2017

VEC : oznámenie veľejnou vyhláškou o začatí stavebného konania o povolení stavebných
objektov so 07ltIN pľípojĘ' So 08 Veľejné osvetlenie

obec Miloslavov, ako pľíslušný stavebný úľad I.stupňa podl'a $ 117 ods.l zźlkonaě'50/1976
Zb. oúzemnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon), na
základe žiadosti stavebníka : RTP 0l, s'ľ.o., Záborského 42,83l 03 Bľatislava, IČo: 47 490742
o vydanie stavebného povolenia pľe stavebné objeĘ: 

'o 
so 07 NN pľípojĘ' so 08 Veľejné

osvetlenie'í na pozemkoch paľc' č. 185/298 k.ú. Miloslavov, ktoré sú súčasťou stavby,,IBV Alžbetin
Dvoľ II, Miloslavov, lokalita IiZ1-2u, podl'a $ 61 ods.1,4 stavebného zźtkona apodl'a $ 18 ods.3
ztlkona é.7111967 Zb.o správnom konaní (správny poriadok) v zneni neskorších pľedpisov, oznamuje
verejnou vyhláškou zaéatie stavebného konania o povolení predmetnej stavby dotknutym orgánom
a všetĘm známym úěastníkom stavebného konania.

Na stavbu bolo vydané rozhodnutie o umiestnení stavby, vydané obcou Miloslavov pod ěj.SÚ-
23332l20l6-2017ĺI<K zo dňa 23.05.Ż017, právoplatné od 17.10.2017 ( vspojení sľozhodnutím
vydaným okresným úradom Bľatislava pod ě. OU-BA-OVBP2-Ż0I7|83538/AKAZ zo dňa
28.09.Ż0l7).

Dňom podania žiadosti bolo vo veci zaěaté stavebné konanie.
Stavebný úrad pođl'a $ 6l ods.2 stavebného ztlkona upúšťa od miestneho zisťovania a ústneho

pojednávania, nakolko sú mu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskyĺrje dostatoěný podklad
pre posúdenie navľhovanej stavby.

V zmysle $ 61 ods. 3 stavebného ztlkona, dotknutí účastníci konania môŽu uplatniť svoje
námietĘ do 7 pľacovných dní odo dňa doľuěenia tohto oznámenia. Na neskoľšie podané námieĘ sa
neprihliadne.

V zmysle $ 61 ods. 6 stavebného ztlkona dotknuté oľgány oznttmia svoje stanoviská v ľovnakej
lehote, v ktoľej môžu uplatniť svoje pripomienĘ a námietky úěastníci konania. Ak niektoqý
zorgánov štátnej správy potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, predlŽi stavebný úľad na jeho
žiadosť lehotu pľeđ jej uplynutím' Ak dotknuĘý oľgán v uľčenej alebo predlženej lehote neoznámi
svoje stanovisko k povol'ovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hl'adiska ním sledovaných
záujmov súhlasí.

Do podkladov pre vydanie rozhodnutia možno nahliadnuť na stavebnom úrade v Miloslavove
v stránkové dni :pondelok: 08,00 _16,45 hod., stľeda: 08,00 _ l6'45 hod.
Ak sa niektoý z ričastníkov konania nechá zastupovať, predloží jeho zástupca plnú moc S podpisom
toho úěastníka konania' ktoý sa nechá zastupovať.

Milan B nský



OBEC MILOSLAVOV
900 42 Miloslavov 181

oznámenie sa doľučí:
účastníkom konanĺa veľejnou vyhláškou:
l. RTP 01' s.r.o. Záborského 42,831 03 Bľatislava
Ż.Zdtużenie domových samospráv, P.o.Box 218, 850 00 Bratislava
3 . Známym a neznámym úěastníkom konania - právnickým a ĘzicĘm osobám, ktoqých vlastnícke

alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich vľátane susedných pozemkov a stavieb môžu bý'
stavebným povolením priamo dotknuté

ryvesením na úľadnej tabuli a zverejnením na webovom sídle obce Miloslavov podl'a $ 26 ods. 2
zákonaě.7111967 Zb. o správnom konaní v męní neskoľších pľedpisov po dobu l5 dní' Posledný deň
tejto lęhoty je dňom doľučenia.

Potvrdenie oznámenia konanĺa verejnou vyhláškou o umiestnení líniovej stavby:

Dotknufým oľgánom jednotlivo :

1. okresný úrad Senec_ odbor SoŽP, Huľbanova Ż1,9o3 0l Senec
2 ' okľesný riľad Senec _ pozemkoý a lesný odbor, Hurbanova 21 , 903 0 1 Senec
3. ORIIaZZ, Hasiěská 4,90Ż 01 Pezinok
4. HYDROMELIORÁCIE,š.p., Vľakun ská 29, 8Ż5 63 Bľatislava 2 l 1

5. BVS,a.s., Prešovská 48,826 46BratislavaŻ9
6. Západoslovenská distľibuěná,a.s., Čutenova 6' 8l6 47 Bratislava 1

7. SPP-distribúcia,a.s., Mlynské Nivy 44lb, 825 11Bratislava 26
8. SVP,š.p.,oZ Bratislava, Spľáva vnútoľných vôd Šamorín, Hlavná 47 ,93101 Šamorín
9. Slovak Telekom,a.s.' Bajkalská Ż8,8l7 62 Bratislava
10. Technická inšpekcia' a.S., Trnavská cesta 56,82l 01 Bratislava
11. PROGRES - TS, s.ľ.o., Kosodrevinová 4Ż,82l07 Bratislava
12. ORPZ-ODI v Senci, Hollého 8' P.o.Box 59, 903 01 Senec

CO:
i3' stavebný úrad - spis

Na vedomie:
1 . RTP 01 , s.r.o' Záborského 42, 831 03 Bratislava - nemá účinĘ doručenia


