
OBEC MTLOSLAVOV
900 42 Miloslavov 181

Vaša žiadost'zo dňa
08.09.2016

Naše číslo
249812016-
201'7/KK

Vybavuje / linka
Ing.Kovalěíková

podl'a rozdelbvníka

Miesto a dátum
Miloslavov 2'7 .09.2017

VEC : Oznámenie verejnou vyhláškou o zač,atí stavebného konanĺa o povolení
stavebného objektu: so.01 Komunikácĺa a spevnené plochy' ktory je súčasťou stavby ,,
Technická ĺnfľaštruktúra, lokalita RZ 19 tlil. etapa,,

obec Miloslavov, ako príslušný špeciálny stavebný úrad pľe miestne a úěelové komunikácie
podľa $ 120 ods'l zákona ě.5011976 Zb' o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení
neskoľších predpisov (stavebný zákon)' podl'a $ 3a ods.4) zákona č).135/196l Zb. o pozemných
komunikáciách v znení neskorších predpisov (cestný zákon)' podl'a $ 2 písm'a) zźtkona ě.416ĺ200l
Z'z. o prechode niektoých pôsobností zorgtnov štátnej správy na obce ana vyššie űzemné celky v
znení neskoľších predpisov, na základę žiadosti stavebníka : LAZA s.r.o., Lauľinská 3, 81l 01
Bľatislava, ICo: 35 799 820 v zast. Ing. otto Tokár, 900 42 Miloslavov 472, zo dňa 08.09.2016
o vydanie stavebného povolenia pľe stavebný objekt: So.01 Komunikácia a spevnené plochy, ktorý je
súěasťou stavby,, Technická infraštľuktúľa' lokalita RZ I9/lIl. etapa", na pozemku parc. č. podl'a
CKN: 135/6 k.ú.Miloslavov' tunajší špeciálny stavebný úľad podl'a $ 61 ods. l - 4 stavebného zákona
apodl'a $ 18 ods.3 zákonač).71/1967 Zb.osprávnom konaní (spľávny poľiadok) vznení neskoľších
predpisov, oznamuje zaěatie stavebného konania o povolení predmetnej stavby veľejnou vyhláškou,
dotknuým oľgánom a všetkým známym účastníkom stavebného konania.
Dňom podania žiadosti bolo vo veci zač,até stavebné konanie.
Rozhodnutie o umiestnení predmetnej stavby bolo vydané stavebným úradom obce Miloslavov pod ě'
SÚ-1 1 53l2o1Ż-Ż013lFL zo dřf- 26.08.2013, právoplatné od Ż4.09.2ol3'
Stavebný úľad podlä $ 61 ods.2 stavebného zttkona upúšťa od miestneho zisťovania a ústneho
pojednávania, nakolko sú mu dobľe známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatoěný podklad
pre posúdenie navrhovanej stavby.
Učastníci konania môžu svoje námieĘ v zmysle $ 61 ods.3 stavebného zélkona uplatniť do 7
pľacovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, inak sa na neskoršie podané námietĘ
nepľihliadne.
Dotknuté oľgány oznámia svoje stanoviská v rovnakej lehote, v ktoľej môŽu uplatniť svoje
pripomienĘ a námietĘ úěastníci konania. Ak niekto4ý zorgánov štátnej správy potrebuje na riadne
posúdenie dlhší čas, predizi stavebný úrad na jeho žiadosť lehotu pľed jej uplynutím. Ak dotknuĘý
oľgán v uľčenej alebo pľedlženej lehote neoznámi svoje stanovisko k povolbvanej stavbe, má sa zato,
že so stavbou z hlädiska ním sledovaných zźnjmov súhlasí.
Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na stavebnom úrade v stránkové dni ( pondelok a streda:
08,00 - 16,45 hod.)
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OBEC MILOSLAVOV
900 42 Mĺloslavov 181

oznámenie sa doľučĺ :

účastníkom konania veľejnou vyhláškou (podľa $ 6l ods' 4) stavebného zákona):
1. LAZA s.r.o., Lauľinská 3, 811 01 Bratislava
2. Ing' otto Tokáľ, 900 42 Miloslavov 472
3. obec Miloslavov' 900 4Ż Miloslavov l81
4. Pozemné stavby TTK s.r.o. - Ing. otto Tokáľ, Slneěná 47Ż,900 42 Miloslavov - proj.
5. Známym aj neznámym právnickým aĘzickým osobám - všetkým úěastníkom konania podl'a $ 59
zákonač,. 5011976 Z.z. ,ktoých vlastnícke alebo iné pľáva k pozemkom a stavbám na nich vrátane
susediacich pozemkov a stavieb môžu bý'stavebným povolením priamo dotknuté

vyvesením na úľadnej tabuli a zveľejnením na webovom sídle obce Miloslavov podlä $ 26 ods. 2
zákonač^7111967 Zb. o spľávnom konaní v zneni neskoľších predpisov po dobu 15 dní. Posledný deň
tejto lehoty je dňom doľučenia.

Potvľdenĺe oznámenia konania verejnou vyhláškou o povolení líniovej stavby:

oznámenie bolo vyvesené dňa : J, l o, Zc /ř Oznámeniebolo zvesené dňa

Pečiatka, podpis i- :ł li{'" ] : :1ĺ''-";_;;l7PeŁiatka. podpis

I '' ĺ''J Ô

Dotknutym oľgánom jednotlivo :

1. okľesný úrad odbor SoŽP Senec, Huľbanova ŻI,9O3 01 Senec
2' okľesný úľad Senec--odboľ CoaKR, HurbanovaŻt,903 0l Senec
3 . okľesný úrad Senec _ pozemkový a lesný odboľ, Huľbanova Żl, 903 0 1 Senec
4. oRHaZZ,Hasičská 4,90Ż 0l Pezinok
5. RÚVZ, Ružinovská 8, 820 09 Bľatislava 29
6. HYDROMELIORÁCIE,š.p., Vraku nská Ż9, 825 63 Bratislava 2 1 1

7 . Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Sekulská l,842 50 Bratislava 4
8. KĺajsĘ pamiatkoý úrad' Leškova l7,81 1 04 Bratislava l
9. ORPZ-ODI v Senci, Hollého 8, P'o.Box 59,903 0l Senec
10. MOSR-SNMaV, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava 3

1 1. Dopľavný úľad' Letisko M.R.Štefánika,823 05 Bľatislava
l2' KUNKUR s.r.o.' Vyšehľadská 12, 85l 06 Bľatislava
13. Západoslovenská distribuěná, a.s., Culenova ó, 8l6 47 Bľatislava 1

|4. SPP - distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44lb, 825 19 Bratislava
1 5 . SVP,š.p',oZ Bľatislava, Správa vnútoľných vôd Šamoľín, Hlavná 47 , g31 0l Šamorín
16. Slovak Telekom,a.s.' Bajkalská 28,817 62 Bľatislava
l7 ' SlovensĘ zväz telesne postihnudch, Ševčenkova 19,851 01 Bľatislava
CO:
l9. stavebný úľad - spis

Na vedomie:
1. LAZA s.r.o., Laurinská 3, 811 01 Bratislava _ nemá úěinĘ doľuěenia
2. Ing. otto Tokár, 900 42 Miloslavov 472_nemáúěinky doruěenia


