
OBEC MILOSLAVOV
900 42 Miloslavov 181

Vaša žiadost'zo dňa
18.12.20t't

Naše číslo
611120181r<K

Vybavuje / linka
Ing.Kovalěíková

podl'a rozdelbvníka

Miesto a dátum
Miloslavov 19.0Ż.Ż018

VEC : oznámenie veľejnou vyhláškou o začatí stavebného konania o povolení stavebného
objektu: so-01 Dopľavné komunilc{cie a spevnené plochy, ktoý je sűčast'ou stavby ,, BV
Alžbetin Dvoľ II, Miloslavov, lokalita RZ l-2 ,'

obec Miloslavov, ako pľíslušný špeciálny stavebný úľad pre miestne a účelové komunikácie
podl'a $ 120 ods.l zákona ě.5011976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení
neskorších predpisov (stavebný zźlkon), podlä $ 3a ods'4) ztlkona ě.1351196l Zb. o pozemných
komunikáciách v znení neskoľších pľedpisov (cestný zźlkon), podlä $ 2 písm.a) ztlkona č,.416/200l
Z'z. o pľechode niektoých pôsobností zoľgánov štátnej správy na obce ana vyššie űzemné celĘ v
znení neskoľších pľedpisov, na základe žiadosti stavebníka : RTP 01, Záborského 42,83l 03
Bratislava, lco: ąl 5g0 742, zo dřlm 18.l2'Ż0l7 o vydanie stavebného povolenia pľe stavebný objekt:
So-01 Dopľavné komunikácie a spevnené plochy, ktoĘý je súěasťou stavby ,, IBV Alžbetin Dvor II,
Miloslavov, lokalita RZ I-Ż*, na pozemkoch paľc. č:. : 1851298,1063lŻ3,185/94,l85l433,185/355,
k.ú. Miloslavov, tunajší špeciálny stavebný úrad podlä $ 61 ods. 1 - 4 stavebného zákona a podlä $ 18
ods.3 zákona ě.7111967 Zb.o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov,
oznamuje zaěatie stavebného konania o povolení predmetnej stavby verejnou vyhláškou, dotknuĘým
orgánom a všetkým známym účastníkom stavebného konania'

Driom podania žiadosti bolo vo veci zaěaté stavebné konanie.
Rozhodnutie o umiestnení predmetnej stavby bolo vydané stavebným úradom obce Miloslavov pod č'
sU-2332l20l6-2O17lI<K zo đňa Ż3.o5.2O17, pľávoplatné dřla 17.10.Ż017, v spojení srozhodnutím
okľesného riradu Bľatislava, odbor ýstavby a bytovej politiĘ, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava,
vydaným pod č. oU-BA-oVBP2-2017l83538lAKAz zo dňa 28.09.2017, právoplatné dria
17.10.2017.
Stavebný úľad podlä $ 6l ods.2 stavebného ztlkona upúšťa od miestneho zisťovania a ústneho
pojednávania, nakol'ko sú mu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatoěný podklad
pĺe posúdenie navrhovanej stavby.
Uěastníci konania môžu svoje námietĘ v zmysle $ 61 ods.3 stavebného zákona uplatniť do 7
pľacovných dní odo dňa doruěenia tohto oznámenia, inak sa na neskoršie podané námietĘ
neprihliadne.
Podl'a $ 6ĺ ods. 6 dotknuté orgány oznźtmia svoje stanoviská v rovnakej lehote, v ktorej môžu uplatniť
svoje pripomienky a námietky účastníci konania. Ak niektoý z orgánov štátnej správy potrebuje na
ľiadne posúdenie dlhší ěas, predĺzi stavebný úrad na jeho Žiadosť lehotu pľed jej uplynutím. Ak
dotknuý orgán v urěenej alebo predĺŽenej lehote neomámi svoje stanovisko k povolbvanej stavbe, má
sazato, že so stavbou z hl'adiska ním sledovaných zźnjmov súhlasí'
Do podkladov ľozhođnutia možno nahliadnuť na stavebnom úrade v stľánkové dni ( pondelok a streda:
08,00 - 16,45 hod.)

Milan B a ký



OBEC MILOSLAVOV
900 42 Mĺloslavov 181

Oznámenie sa doľucl :
účastníkom konania veľejnou vyhláškou:
1 . RTP 0 1 , s.r.o., Záborského 4Ż, 831 03 Bľatislava Ing' otto Tokár, 900 42 Miloslavov 472
Ż. Zdrużenie domových samospľáv' Námestie SNP 13, P.o.Box 218, 850 00 Bľatislava
3. Obec Miloslavov, 900 42 Miloslavov 181

4. Známym aj neznźtmym právnickým aĘzickým osobám, ktoqých vlastnícke alebo iné práva
k pozemkom a stavbám na nich vrátane susediacich pozemkov a stavieb môžu bý stavebným
povolením pľiamo dotknuté

vyvesením na úradnej tabuli a zveľejnením na webovom sídle obce Miloslavov podl'a $ 26 ods. 2

zákonač.7111967 Zb' o správnom konaní v znení neskorších predpisov po dobu l5 dní. Posledný deň

tejto lehoĘ je dňom doľučenia.

Potvľdenie oznámenia konania veľejnou vyhláškou o povolení líniovej stavby:

oznámenie bolo vyvesené dňa , Zo . Z , ?,i lł oznámenie bolo zvesené dňa

Pečiatka, podpis Peěiatka, podpis

Dotknutým orgánom jednotlivo : .1. okresný úľad Senec_odbor SoZP, Huľbanova Ż1,903 01 Senec
2. okresný úľad Senec - pozemkový a lesný odbor, Hurbanova 2l,903 01 Senec
3. oP.I].aZZ, Hasičská 4,90Ż 01 Pezinok
4. HYDROMELIORÁCIE,š.p., Vľakun ská Ż9, 8Ż5 63 Bratislava 2 1 l
5' BVS,a.s., Prešovská 48,826 46Btatislava29
6. Západoslovenská distľibuěná,a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava l
7. SPP-distľibúcia,a.s., Mlynské Nivy 44lb, 825 11 Bratislava 26
8. SVP,š.p.'oZ Bratislava, Správa vňútorných vôd Šamoľín, Hlavná 47 , 93I 01 Šamorín
9. Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28,817 62 Bľatislava
10. Technická inšpekcia, a's., Trnavská cesta 56,8ŻI 0l Bratislava
l1. PROGRES _ Ts' s.ľ.o., Kosodrevinová 42,82I07 Bratislava
12. ORPZ-ODI v Senci, Hollého 8, P.o.Box 59,903 01 Senec
13. RÚVZ, Ružinovská 8, 82009 Bľatislava
l 4. KrajsĘ pamiatkoý úrad, Leškova \7, 8 1 1 04 Bľatislava
1 5. Unia nevidiacich a slabozľahŕch, Sekulská l, 842 50 Bratislava
l6. SlovensĘ pozemkoqý fond, Búdkovä36,817 l5 Bľatislava
17. MOSR AsM' Kutuzovova 8,832 47 Bľatislava 3

l 8. SlovensĘ zyäz tęlesne postihnuĘých, Ševěenkov a 19, 85 1 0 1 Bratislava

CO:
l9. stavebný úrad - spis

Na vedomie:
1. RTP 01, s.r.o., Zálborského 42, 831 03 Bratislava _ nemá účinky doručenia


