OBEC MILOSLAVOV
900 42 Miloslavov

í8í

podl'a ľozdelbvníka
Vaša žiadost'zo dňa
II

.06.2018

Naše číslo
1473/2018lY\K

Vybavuje / linka
Ing.KovaIčíková

Miesto a dátum

Miloslavov 13.07.2018

VBC : oznámenie veľejnou vyhláškou o začatístavebného konania o povolení stavebného objektu

So'05a

-

Distribučný ľozvod NN , ktorý je súčastbustavby ,,Technická infľašÍľuktrĺra,lokalita
RZ
aR.Z 19ĺIl. etapa,.

18/I. etapa

obec Miloslavov, ako pľíslušnýstavebný úrad l.stupňa podlä l l7 ods. 1 zákona č.50/1976
$
Zb.
oúzemnom plánovaní astavebnom pońadku vznení neskoršich 'predpňov (stavebný zákon),
na základe
žiadosti stavebníka : Západoslovenská distribučná a.s' Čulenova 6, 816 47 gratisláva,
ieo l?íäiljs,
vzastúpeníLT INVEST' s.r'o'' Alžbetin Dvor 1452,90042 Miloslavov, lČo; sl 0o2
566, ktoréhozastupuje
spoločnost'DJ engineering s.r.o.' Krajná Ż3,g00 42 Dunajská Lužná, o vydanie stavebného
porrolenia p.e
stavebný objekt: ,, SO.05a _ Distribučný rozvod NN" na pozemkoch parc. č,.
l33l3,1331266,133/239,
k'ú. Miloslavov' ktoý je súčastbustavby ..Technická infraširuktúra, lokälita Rz 18/I.
etapa a RZ l9/ll.
etapa" podl'a $ 6l ods.l,4 stavebného zákona apodl'a
$ l8 ods.3 zákonač.7l/1967 Zb.ospiávnom konaní
(správny poriadok) v znení neskoršíchpredpisov, oznamuje verejnou vyhláškou
za6atie stavebného konania

o povolení predmetnej stavby dotknutým orgánom a všetkým ,ná^yrn ůčastníkom
stavebného konania'

Na stavbu bolo vydané rozhodnutie o umiestnení stavby' vydané obcou Miloslavov poá
e..l. su16l8/2012-2013/FL zo dňa l4.08.20l 3' právoplatné dňa 30.12.2013.
Dňom podania žiadosti bolo vo vecizačatéstavebné konanie.
Stavebný úrad podl'a $ 6l ods'2 stavebného zźlkona upúšt'a od miestneho zistbvania
a ústneho
pojednávania, nakol'ko sú mu dobre známe pomery staveniska u Žiudort' poskytuje
dostatočný poaklaá

|re
posúdenie navrhovanej stavby.
V zmysle $ 6l ods. 3 stavebného zákona, dotknutí účastnícikonania môžu uplatnit'svoje námietky
do 7 pľacovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia. Na neskoršie podané námieiky
,u n.piihliudu".
V zmysle $ 6l ods' 6 stavebného zákona dotknuté orgány oiznámia svoje stanovisĹá vrovnakej

ktoĄ

svoje pripomienky a námietky účastnícikonania. Ak niektory z orgánov
štátnej správy potrebuje na riadne posúdenie dlhšičas,predizi stavebný úrad na jeho
žiadost'leliotu p.žJ.i.1
uplynutím. Ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺžeńej lehote n"o'ńárni svojĚ stanovisko
k povolbvanej
stavbe, má sa za to, že so stavbou z hl'adiska ním sledovaňy.h
súhlasí.
lehote, v

môžu' uplatnit'

'ĺu.jrnov na
Do podkladov pre vydanie rozhodnutia moŽno nahliadnuť
stavebnom úrade v Miloslavovę

v stránkové dni : pondelok: 08,00 _ 16,45 hod.' streda: 08.00 _ l6,45 hod.
sa niektoý zúčastníkovkonania nechá.zastupovat', predloŽí jeho zástupca plnú
moc spodpisom toho
účastníkakonania, ktoý sa nechá zastupovať.

Ak

Milan B

a

ský

oznámenie sa doľučí:

rĺčastníkomkonania verejnou vyhláškou:
1. Západoslovenská distribučná a.s. Čulenova 6. 816 47 Bratislava
2. LT INVEST. s.r.o.. Alžbetin Dvor l452.900 42 Miloslavov
3. DJ engineering s.r.o., Krajná 23,900 42 Dunajská Lużná
4. Obec Miloslavov, 900 42 Miloslavov l8l
5. Známym a neznámym účastníkomkonania - právnickým a fyzickým osobám, ktorych vIastnícke
alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich vrátane susedných pozemkov a stavieb môŽu byt
stavebným povolením priamo dotknuté
vyvesením na úradnej tabuli a zverejnením na webovom sídle obce Miloslavov podl'a 26 ods. 2 zákona
$
č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskoľšíchpredpisov po dobu l5 dní. Poslean1i aeĺ tejto
lehoty je
dňom doručenia.

Potvľdenie oznámenia konania verejnou vyhláškou o umiestnení líniovej stavby:
oznámenie bolo vyvesené dňa ,,l'/ ,
Pečiatka, podpis

ĺ .7łĺł

oznámenie bolo zvesené dňa
Pečiatka, podpis

Dotknutým orgánom jednotlivo :
l. okresný úrad Senec _ odbor SoŽP, Hurbanova 2l,g03 0l Senec
2. okľesný úrad Senec _ pozemkový a lesný odbor, Hurbanova 21, gO3 0 l Senec
3.
oRHaZZ, Hasičská 4,902 0l Pezinok
4. HYDROMELIORÁCIE,š.p., Vrakun ská 29, 825 63 Bratislava 2 l l
5.
MosR-AsM, Kuťuzovova 8,832 47 Bratislava 3
6.
BVS,a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
7.
Západoslovenská distľibučná,a.s., Čulenova 6, 8l6 47 Bľatislava l
8. SPP-distńbricia,a.s., Mlynské Nivy 44lb, 825 l1 Bratislava 26
9. SVP,š.p.,oZ Bratislava, Správa vnútorných vôd Šamorín,Hlavná 4?,g3l 0l Šamorín
r0 Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, 8l7 62Bratis\ava
ll Krajský..pamiatkový úľad, Leškova 17,8l l 04 Bratislava
t2 TUV SUD, Slovakia s.r.o., Jašíkova 6,82l 03 Bratislava
l3 PROGRES - TS, s.r.o.' Kosodľevinová 42,82l 07 Bratislava
14 KUNKUR s.r.o., Vyšehradská l2' 85l 06 Bratislava
CO:

l5. stavebný úrad - spis
Na vedomie:

1.Západoslovenská distribučná a.s. Čulenova ó, 816 47 Bratislava - nemá účinkydoručenia
2. LT INVEST, s.r.o', Alžbetin Dvor 1452.90O 4Ż Miloslavov - nemá ričinky doiučenia
3. DJ engineering s.r.o., Krajná 23,9o0 42 Dunajská LuŽná- nemá účinkydôručenia

