OBEC MTLOSLAVOV
900 42

Miloslavov 181
podl'a ľozdel'ovníka

Vaša žiadosto zo dňa
10.01.2018

Naše číslo

341201qĺKK

Vybavuje / linka
Ing.Kovalčíková

Miesto a dátum
Miloslavov 03.08.2018

VBC : oznámenie veľejnou vyhláškou o zač.atístavebného konania o povolení stavebného objektu
so.05 - Rozľod NN ktoľý je súčast'oustavby ,,obytná zőnaalV| Miloslavov ul. Veteľná - záhrady"
'

obec Miloslavot, ako príslušnýstavebný úľadl.stupňa podl'a $ l17 ods.l zákona č,.5011976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnoln poľiadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon), na zźk|ade

žiadosti stavebníka:Západoslon"nsĹá distribuěná a.s. Čulenova 6, 816 4':- Bratislava' IČo: 363615l8'
v zastúpení R development s.r'o., Haanova 72, 857 04 Bratislava, ktorého zastupuje spoloěnosť Pozemné
stavby TTK s.r.o., 900 42 Miloslavov 47Ż _ Ing. otto Tokár, o vydanie stavebného povolenia pre stavebný
objekt: ,, so.05 - RozvođNN* na pozemkoch paľc. ě. t33l21,133/20,133l7s, !3374,134 ( podl'a KN E
parc. ě. 1035/30)' l3l/3, l21, 2615, k'ú. Miloslavov, kÍoý je súěasťou stavby ,,Obytná zőna U11l1,
Miloslavov ul. Veteľná - zithrady" podl'a $ 61 ods'1,4 stavebného zźlkona apodl'a $ 18 ods.3 zźlkona
č,3111967 Zb.o spľávnom konaní (spľávny poriadok) v zneni neskorších predpisov, oznamuje verejnou
vyhláškou zaéatie stavebného konania o povolení pľedmetnej stavby dotknudm orgánom a všetkým známym
úěastníkomstavebného konania.
Na stavbu bolo vydané rozhođnutieo umiestnení stavby' vydané obcou Miloslavov pod čj. Sp. Z. 67209-Vš zo dř. 02.06.2010, právoplatné dňa 28.06.20l0'
Dňom podania Žiadosti bolo vo vecj zaěaté stavebné konanie.
Stavebný úrad podlä $ 6l ods.2 stavebného ztlkona upúšťaod miestneho zisťovania a ústneho
pojednávania, nakol'ko sú mu dobre známe pomery staveniska a žiadosť posĘrtuje dostatoěný podklad pre
posúdenie navrhovanej stavby.
V zmysle $ 61 ods. 3 stavebného zákona, dotknutí účastnícikonania môžu uplatniť svoje námietĘ do
7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia. Na neskoľšiepodané námieĘ sa neprihliadne.
V zmysle $ 61 ods. 6 stavebného zákona dotknuté oľgány oznámia svoje stanoviská v rovnakej lehote'
v ktorej môžu uplatniť svoje pripomienĘ a námietky úěastníci konania. Ak niektorý z orgánov štátnej správy
potrebuje na riadne posúdenie dlhšíčas,pľedĺzistavebný úľadna jeho žiadosťlehotu pred jej uplynutím. Ak
dotknuty oľgán v uľěenej alebo predlženej lehote neoznámi svoje stanovisko k povolbvanej stavbe, má, sa za
to, že so stavbou z hlhdiska ním sledovaných záujmov súhlasí.
Do podkladov pre vydanie rozhodnutia moŽno nahliadnuť na stavebnom úrade v Miloslavove
v stránkové dni : pondelok: 08,00 _ 16,45 hod., streda: 08,00 - l6,45 hod.
Ak sa niektoqý z úěastníkov konania nechá zastupovať' predloží jeho zástupca plnú moc S podpisom toho
účastníkakonania, ktory sa nechá zastupovať.
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oznámenie sa doľučr:

účastníkomkonania veľejnou vyhlĺáškou:
1. Západoslovenská distribuěná a.s. Culenova 6, 816 47 Bratislava
2. R development s.ľ.o., Haanova 12, 851 04 Bľatislava
3. Pozemné stavby TTK s.r.o., 900 42 Miloslavov 472_Ing. otto Tokár
4. Obec Miloslavov,900 42 Miloslavov 181
5. Znétmym a neznámym úěastníkom konania - právnickým aĘzicĘm osobám, ktoých vlastnícke
alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich vľátane susedných pozemkov a stavieb môžu byt'
stavebným povolením priamo dotknuté
vyvesením na úľadnejtabuli a zverejnenítn na webovom sídle obce Miloslavov podl'a $ 26 ods. 2 ztlkona
ć.7111967 Zb. o spľávnom konaní v znení neskoľšíchpľedpisov po dobu 15 dní. Posledný deli tejto lehoty je
dňom doruěenia.

Potvľdenie oznámenia konania veľejnou vyhláškou o umiestnení líniovej stavby:
oznámenie bolo vyvesené dňa
Pečiatka, podpis

, Ť, {, b /ť

Oznámenie bolo zvesené dňa

Peěiatka, podpis

ł
Dotknuým oľgánom jednotlivo :
.
1. okľesný úrad Senec -odbor SoZP, Huľbanova 21,903 01 Senec

Ż. okrcsný úraĺlSenec _ pozemkový a lesný odbor' Huľbanova ?.1.903 0l
3. oRIfďĹZ, Hasiěská 4,902 01 Pezinok
4. HYDROMELĺORÁCIE,š.p.' Vraku nská 29, 8Ż5 63 Bratislava 2 l
5. BVS,a.s., Pľešovská 48,8Ż6 46Bratislava29
6. Západoslovenská distribučná,a's., Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Senec

1

7.
8.
9.

1

SPP-distribúcia,a.s., Mlynské Nivy 44lb, 825 1 l Bratislava 26
SVP'š.p.,oZ Bratislava, Správa vňútorných vôd Šamoľín,Hlavná 47,93101 Šamorín
Slovak Telekom,a.s., Bajkalská Ż8,817 ó2 Bratislava
10. PROGRES _ TS, s.r.o., Kosodrevinová 42,82l07 Bratislava

CO:
1

1' stavebný úľad- spis

Na vedomie:
l.Západoslovenská distribuěná a.s. Čulenova 6, 816 47 Bľatislava - nemá účinĘdoručenia
2. R development s'r.o., Haanova 12,85104 Bratislava - nemá úěinĘ doručenia
3. Pozemné stavby 1'TK s.ľ.o., 900 42 Miloslavov 472_Ing. otto Tokár - nemá úěinky doruěenia

