
OBEC MILOSLAVOV
900 42 Miloslavov 181

podl'a ľozdelbvníka

Vaša žiadost'zo dňa
14.03.2018

Naše číslo
846/20t8lr<K

Vybavuje / linka
lng.Kovalčíková

Miesto a dátum
Miloslavov 26.03.2018

VEC : oznámenie veľejnou vyhláškou o zač,atí stavebného konania o povolení stavebného
objektu so 04 Distribučný ľozvod NN' ktorý je súčast'ou stavby ,,IBv RZ 6' fV. etapa -
Technická infľaštľuktúľa a komunikácia"

obec Miloslavov, ako príslušný stavebný úľad I.stupňa podl'a $ 117 ods.l zákonač,.50/1976
Zb. oinemnom plánovaní a stavebnom poľiadku v znení neskorších predpisov (stavebný zźlkon),''na
záklađe žiadosti stavebníka : Západoslovenská distribuěná a.s. Čulenova 6' 816 47 Bratislava, IČo:
36361518, v zastúpení spoloěnosti DJ engineering s.r.o', Kľajná 23, 900 42 Dunajská Ltużná,
o vydanie stavebného povolenia pľe stavebný objekt: ,, So 04 Distľibučný ľozvod NN" na
pozemkoch parc. ě. 503ĺ2, 477ll,500/98' 500/82' 500/192,5001376' 440ll, k.ú. Miloslavov, ktoré sú
súěasťou stavby ,'IBV RZ 6' ľV. etapa _ Technická infraštľuktúra a komunikáciď'podl'a $ 6l ods.l,4
stavebného zákona apodl'a $ 18 ods.3 zátkona č,.7111967 Zb.o spľávnom konaní (správny poriadok)
v meni neskorších predpisov, oznamuje verejnou vyhláškou zaćatie stavebného konania o povolení
predmetnej stavby dotknuým orgánom a všetkým ználmym úěastníkom stavebného konania'

Na stavbu bolo vydané roihodnutie o umiestnení stavby, vydané obcou Miloslavov pod ěj.SÚ-
341912017-2018/KK zo dňa 10'0l.2018, pľávoplatné dňa 12'02.2018.

Dňom podania žiadosti bolo vo veci zaěaté stavebné konanie.
Stavebný úrad podl'a $ 61 ods.2 stavebného zttkona upúšt'a od miestneho zisťovania a ústneho

pojednávania' nakol1ĺo sú mu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskýuje dostatoěný podklad
pre posúdenie navľhovanej stavby.

V zmysle $ 61 ods. 3 stavebného ztlkona, dotknutí úěastníci konania môžu uplatniť svoje
námietĘ do 7 pľacovných dní odo dňa đoľuěenia tohto oznámenia. Na neskoršie podané námietĘ sa

neprihliadne.
V zmysle $ 61 ods' 6 stavebného zttkona dotknuté oľgány oznámia svoje stanoviská v rovnakej

lehote, v ktorej môžu uplatniť svoje pľipomienky a námietky úěastníci konania. Ak niekto4ý
z oľgánov štátnej spľávy potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, pľedlži stavebný úľad na jeho
žiadosť lehotu pľed jej uplynutím. Ak dotknuý orgán v určenej alebo pľedlženej lehote neoznámi
svoje stanovisko k povolbvanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných
záujmov súhlasí.

Do podkladov pre vydanie ľozhodnutia možno nahliadnuť na stavebnom úrade v Miloslavove
v stránkové dni : pondelok: 08,00 _ 16,45 hod., stľeda: 08,00 _ l6,45 hod.
Ak sa niektoqý z úěastníkov konania nechá zastupovať, predloží jeho zastupca plnú moc s podpisom
toho účastníka konania, ktoný sa nechá zastupovať.

ansMilan B
obce

ký



OBEC MILOSLAVOV
900 42 Miloslavov 181

oznámenie sa doľučí:
účastníkom konania veľejnou vyhláškou:
l ' Západoslovenská distribuěná a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava
2. DJ engineering s.ľ.o., Kľajná Ż3,900 42 Dunajská Luźná
3. Znélmym a neznámym ĺlčastníkom konania - právnicĘm aĘzickým osobám, ktoých vlastnícke

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

vyvesením na úľadnej tabuli a zveľejnením na webovom sídle obce Miloslavov podlä $ 26 ods. 2
zźlkona ě'7111967 Zb. o spľávnom konaní v zneni neskorších pľedpisov po dobu 15 dní. Posledný deň
tejto lehoty je dňom doruěenia.

Potvľdenie oznámenia konanĺa veľejnou vyhláškou o umiestnení líniovej stavby:

oznámenie bolo vyvesené dňa , 2ł 3 .7o1( oznámenie bolo zvesené dňa:

Pečiatka' podpis

t,
Pečiatka, podpis

Dotknutym orgánom jeđnotlivo :
l. okresný úrad Senec - odbor SoŽP, Hurbanova Żl,9o3 0l Senec
2. okľesný úrad Senec _ pozemkoqý a lesný odboľ, Hurbanova 27,903 01 Senec
3. oRHaZZ,Hasiěská 4,902 01 Pezinok
4. HYDROMELIORÁCIE,š.p., Vľaku nská 29, 825 63 Bľatislava 2 1 l
5. MOSR-ASM, Kutuzovova8,832 47 Bľatislava 3
6. BVS,a.s.' Prešovská 48,826 46Bratislava29
7 . Západoslovenská distribuěná,a.s., Čulenova 6, 81 6 47 Bratis|ava l
8. SPP-distribúcia,a.S., Mlynské Nivy 44lb, 825 11 Bľatislava 26
9 . SVP,š.p.,oZ Bratislava, Správa vnťltoľných vôd Šamorín, Hlavná 47 , g3l 0l Šamoľín
10. Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28,817 62Bratislava
l 1' KľajsĘ pamiatkoý úľad, Leškova 77 ,81 1 04 Bratislava
12. Technická inšpekcia, a.s', Trnavská cesta 56,82l0l Bratislava
13. PROGRES _ TS, s.r.o., Kosodrevinová 42,82107 Bľatislava

CO
14. stavebný úľad _ spis

Na vedomie:
1.Západoslovenská distribuěná a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava - nemá úěinĘ doručenia
2. DJ engineeľing s.r.o.' Kľajná23,900 42 Dunajská Lużná - nemá účinĘ doruěenia


