
OBEC MILOSLAVOV
Okľes Senec. PSč: 900 42

podl'a ľozdel'ovníka

Vaša žiadost'zo dňa
1Ż.09.20l6

Naše číslo
1124/2018/r<K

Vybavuje / linka
Ing.Kovalčíková

Miesto a dátum
Miloslavov 23.04.Ż0|8

VEC : Oznámenĺe verejnou vyhláškou o zač'ati stavebného konania o povolení
stavebného objektu: So 07 Verejné osvetlenĺe, ktory je súčasťou stavby: ,, Technická
ĺnfľaštľuktrĺra obec Mĺloslavov' lokalita RZl6t[. etapa '

obec Miloslavov, ako pľíslušný stavebný úrad I.stupňa podľa $ 117 ods.l zákona
č.5011976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poľiadku v znení neskoľších pľedpisov
(stavebný zźlkon), na zźlklade žiadosti stavebníka : KooR, S.r.o.' Bajzova l, 821 08 Bratislava
vzast. Ing. otto Tokár,900 42 Miloslavov 472,zo dňa12.09.2016, ovydanie stavebného
povolenia pre stavebný objekt: So 07 VeĘné osvetlenie, ktorý je súčasťou stavby

,,Technická infľaštruktura obec Miloslavov, lokalita RZ 16lI. etapď', na pozemkoch paľc. č.
podľa CKN: I34 ( podľa KN 

''Eoo 
paľc. č. 1035/30)' l3ll3, 128150, I28lI4, l28ll5, k.ú.

Miloslavov, podľa $ 61 ods. 1-4 stavebného zákona apodľa $ 18 ods.3 zźl<onač,.7111967
Zb.o sprźxnom konaní (správny poľiadok) v zneni neskorších pređpisov, oznamuje zaćatie
stavebného konania o povolení predmetnej stavby dotknuĘým orgánom a všetkým z'nźtmym
účastníkom stavebného konania.

Dňom podania žiadosti bolo vo veci zaěaté stavebné konanie.
Rozhodnutie o umięstnení predmetnej stavby bolo vydané stavebným úľadom obce
Miloslavov pod ě. sv-lĺszĺz}l.2-Ż}I3lEL zo dťla 15.08.2013, pľávoplatné od 25.09.2013.

Stavebný úrad pođľa $ 61 ods.2 stavebného zákona upúšťa od miestneho zisťovania a ústneho
pojednávania, nakoľko sú mu dobre znźme pomery staveniska a Žiadosť poskytuje dostatočný
podklad pre posúdenie navrhovanej stavby.
V zmysle $ 61 ođs. 3 stavebného zfüoną dotknutí účastníci konania môŽu uplatniť svoje
námietky do 7 pľacovných dní odo dňa doručenia tohto ozniímenia. Na neskoršie podané
námietĘ sa nepľihliadne.
Dotknuté oľgány oznámia svoje stanoviská v rovnakej lehote, v ktorej môžu uplatniť svoje
pripomienky a námietky účastníci konania. Ak niekto4ý z orgtnov štátnej spľávy potrebuje na
riadne posúdenie dlhší čas, predlži stavebný úľad na jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím.
Ak dotknuty orgán v uľčenej alebo predlženej lehote neoznámi svoje stanovisko
k povoľovanej stavbe, má sa za to, Že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov
súhlasí.

Do podkladov rozhodnutia moŽno nahliadnuť na stavebnom úrade v stránkové dni ( pondelok
a stľęda: 08,00 _ l6'45 hod.)

anskýMilan
obce



OBEC MILOSLAVOV
Okľes Senec. PSč: g00 42

oznámenie sa doľučí :

r'ičastníkom konania veľej nou vyhláškou :

1. KOOR, s.r.o., BajzovaI,82l08 Bratislava
2. Ing. otto Tokár,900 42 Miloslavov 472
3. Obec Miloslavov,900 42 Miloslavov 181

4. Známym a ĺeznámym úěastníkom konania - právnickým a fyzicĘm osobám, kto4ých vlastnícke
alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich vrátane susedných pozemkov a stavieb môžu bý'
stavebným povolením priamo dotknuté

vyvesením na úľadnej tabuli a zveľejnením na webovom sídle obce Miloslavov podl'a $ 26 ods. 2
zákona č,.7111967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov po dobu 15 dní. Posledný deň

tejto lehoty je dňom doruěenia.

Potvľdenie oznámenia konanĺa veľejnou vyhláškou o povolení líniovej stavby:

oznámenie bolo vyvesené dňa , 2r, 9 ' ?oĺ(
Peěiatka,podpis,_ .

'. _. ., .r.. ", 
-1. .

oznámenie bolo zvesené dňa:

Peěiatka, podpis

I
(')

Dotknutym oľgánom jednotlivo':
1. okľesný úrad Senec, odboľ SoŽP, Hurbanova 2|,9o3 01 Senec
2. okľesný úrad Senec - pozemkový a lesný odboľ, Huľbanova 2I , 903 0 1 Senec
3. oRł1azz,Hasičská 4,902 01 Pezinok
4. RÚVZ, Ružinovská 8, 820 09 Bľatislava
5. HYDROMELIORÁCIE,š.p.' Vrakunská29, 8Ż5 63 Bratislava 21 l
6. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Sekulská l,84Ż 50 Bľatislava 4
7. ORPZ-ODI v Senci, Hollého 8, P.o.Box 59,903 01 Senec
8' KrajsĘ pamiatkoqý úľad, Leškova l7,81 1 04 Bratislava 1

g. Dopľavný úľad, Letisko M.R.Štefanika,8Ż3 05 Bľatislava
l0. KUNKUR s'ľ.o., Vyšehľadská 12,85l 06 Bratislava
ll. Západoslovenská distľibuěná, a.s.' Culenova 6, 816 47 Bratislava l
12' SPP - distribúcia, a.s', Mlynské Nivy 44lb, 825 19 Bľatislava
13. Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28,8l7 62 Bratislava
14. SlovensĘ zry'đz telesnę postihnuĘých, Ševěenkova 79, 85 1 0 1 Bratislava
1 5. SR - Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 8I7 1 5 Bratislava l
l6. Technická inšpekcia, a.s., Trnavská cesta 56,82101 Bľatislava
CO:
17. stavebný úľad - spis

Na vedomie:
1. KooR, s.ľ.o.' Bajzova 1, 82l 08 Bratislava _ nemź!účinky doručenia
2. Ing. otto Tokar, 900 42 Miloslavov 472 _ nemá účinky doručenia


