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VEC : Oznámenie o začatí rńzemného konania a upustenie od ústneho pojednávania a
miestneho zist'ovania

obec Miloslavov, ako príslušný stavebný úľad I'stupňa podl'a $ 117 ods.l zákona
ě.5011976 Zb' o űzemllom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný
zákon) nazźlklade návrhu zo dňa 04.1Ż.2017, navrhovatel'a: LT INVEST, s.r.o., Alžbetin Dvoľ l452,
90o 42 Miloslavov, ĺČo: s l o0Ż 566 ( na základe Zm|tlv o uzavretí budúcich kúpnych zmlúv zo dť"la

25'09.2017) v zast. DJ engineering s.r.o., Kľajná 23,900 42 DunajskáLuŽná navydanie rozhodnutia
o umiestnení stavby: ,,IBv Rz 6, Iv. etapa - Technická infľaštľuktűra a komunikácia, na
pozemkoch podlä registra,,C" parc. č' 500/376 (KN ,,E" parc. č. ll12ll, KN,,C" parc. ě. 500/5),
440lt, 500/192,500/82' 500/98' 477ll,503/2 k.ú' Miloslavov, tunajší stavebný úrad podl'a $ 36
ods.l stavebného zŕtkona apodl'a $ 18 ods.3 zákona č,'7111967 Zb. o spľávnom konaní (správny
poľiadok) v znení neskorších predpisov, oznamuje začatie územného konania o umiestnení pľedmetnej
stavby verejnou vyhláškou dotknudm orgánom a účastníkom konania.

objektová skladba :

So0l Hľubé teľénne ripravy
So02 Predĺženie veĘného vodovodu
So03 Predĺženie veĘnej kanalizácię
So04 Distribuěný ľozvod NN
So05 Veľejné osvetlenię
5006 Komunikácie a spevnené plochy
So07 Slaboprúdové rozvody
So08 Zemné pľípojĘ NN

Dňom podania návrhu bolo začaté územné konanie.
Nakolko je pre územie spľacovaná územnoplánovacia dokumentácia, na zźlklađę ktorej je

možné návrh posúdiť, stavebný úrad podl'a $ 36 ods. 2 stavebného zákona upúšťa od ústneho konania
a miestneho zisťovania.

Účastníci konania môžu svoje pripomienĘ a námietĘ uplatniť do 7 pracovných dní odo
dňa doručenia tohto oznámenia, na neskoľšie podané námietĘ sa neprihliadne'

Podl'a $ 36 ods.3 dotknuté orgány oznámia svoje stanoviskávľovnakej lehote, vktorej môžu
uplatniť svoje pripomienĘ a námietĘ úěastníci územného konania. Ak niektoý z oľgánov potľebuje
na riadne posúdenie návľhu dlhší ěas, stavebný úrad najeho žiadosť uľěenú lehotu predjej uplynutím
primerane predĺzi. Ak dotknuty orgán, ktory bol vyrozumený o zač,ati územného konania neoznámi
v urěenej alebo pľedĺženej lehote svoje stanovisko k navrhovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou
z hl'adiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

V odvolacom konaní sa neprihliada na námietky a pripomienĘ, ktoľé neboli uplatnené
v pľvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli bý'

Do podkladov pre vydanie rozhodnutia možno nahliadnuť na stavebnom úľade v Miloslavove
v stľánkové dni : pondelok: 08,00 _ 16,45 hod., stľeda: 08,00 _ 16,45 hod.
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Ak sa niektoqý z úěastníkov konania nechá zastupovať, predloŽí jeho zástupca plnű moc
s podpisom toho úěastníka konania, ktoqý sa nechá zastupovať.

Milan Bqlľĺ'ánský
stałósta obee'y-ł-'

oznámenie sa doľučí:
účastníkom konania veľejnou vyhláškou:
1/ LT INVEST, s.r.o., Alžbetin Dvor 1452,900 4Ż Miloslavov
ŻlDJ engineering s.r.o., KĘná 23,900 42 Dunajská Lużná
3l Známym aj neznámym právnicĘm a fuzickým osobám , kto4ých vlastnícke alebo iné práva
k pozemkom a stavbám na nich vrátane susediacich pozemkov a stavieb môžu bý' územným
rozhodnutím priamo dotknuté

vyvesením na úradnej tabuli a zverejnením na webovom sídle obce Miloslavov podl'a $ 26 ods. 2
zźlkonač,.7111967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov po dobu 15 dní. Posledný deň
tejto lehoty je dňom doručenia.

Potvľdenĺe oznámenia konania veľejnou vyhláškou o umĺestnení líniovej stavby:

oznámenie bolo vyvesené dňa ' /1 ,1z. 7ąĺ? oznámenie bolo zvesené dňa

Peěiatka, podpis

ł

Dotknutym orgánom jednotlivo :

t. okľesný úrad odbor SoŽP Senec, Hurbanova Żl,9O3 01 Sęnec
2. okĺesný úľad Senec _ odbor pozemkoqý a lesný, Hurbanova Żl,903 0l Sęnęc
3. okľesný úrad Senec, odbor kĺízového riadenia, Huľbanova 21,903 0 l Senec
4. ORILaZZ, Hasiěská 4,902 01 Pezinok
5. HYDROMELIORÁCIE,š.p., VrakunskáŻ9,825 63 Bľatislava 2l l
6. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Sekulská 1,84Ż 50 Bľatislava 4
7. MV SR, ORPZ-ODI v Senci' Hollého 8, P.o.Box 59,903 01 Senec
8. Dopravný úrad, Letisko M.R.Štefanika, 823 05 Bľatislava
9. BVS' a.s., Prešovská 48,8Ż6 46 Bľatislava
l0' Zźryadoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1

l l ' SPP - distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44lb, 825 19 Bratislava
12. SVP,š.p.,oZ Bľatislava, Správa vnútorných vôd Šamorín, Hlavná 47,93l 01 Šamorín
l3. Slovak Telekom,a.s., Bajkalská Ż8,8l'7 62 Bratislava
l 4. Slovenský m áz telesne postihnuých, Ševčenkova 19, 85 l 0 1 Bratislava

Pečiatka, podpis
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15. K',ą'ky pamiatkoý úrad, Leškova 17,81 1 04 Bratislava
l6' RUVZ, Ružinovská 8, 820 09 Bratis|ava
17. PROGRES-TS, s'r.o., Kosodrevinová 44, 82l 07 Bľatislava
18. MOSR ASM, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava 3

19. SITEL s.r.o., Kopčianska Ż0/C,85l 01 Bľatislava
20. Regionálne cesty, a.S., Čučoriedková6,827 l2 Bratislava
21. MICHLOVSKY, spol. s r.o., Letná 79619,921 01Piešt'any
ŻŻ' NN SĘ odboľ telekomunikácií' Pribinova 2, 812 7 2 Bratis|av a
CO:
21. stavebný úrad - spis

Na vedomie:
l. LT INVEST' s.r.o.' Aĺžbetin Dvor 145Ż,900 4Ż Miloslavov _ nemá účinky doruěenia
2. DJ engineering s.r.o., Kľajná Ż3,900 42 DunajskáLużná_ nemá úěinky doručenia




