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Vybavuje i linka
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Miesto a dátum
Miloslavov 19.10.2018

VEC : Oznámenie veľejnou vyhláškou

o zač,atístavebného konania o povolení stavebného
objektu ,rso 01 Rozvody I\N", ktoľý je súčast'oustavby Rekonštľukcia tľansformovne Ts 0045009 a posilnenie NN káblového distľĺbučnéhoľozvodu lokaliĘ Miloslavov RzJDmI. etapa

obec Miloslavov, ako príslušnýstavebný úrad l.stupňa podl'a $ 117 ods.l zźtkonač,.5011976
Zb. oűzemnom plánovaní a stavebnom poľiadku v znení neskoľšíchpredpisov (stavebný zákon), na
zák|ade žiadosti stavebníka : Západoslovenská distľibučná a.s. Čulenova 6, 816 47 Bľatislava, IČo:
363615l8, vzastúpeníspoločnosti ECo-DoMoV Výstavba rodinných domov s.r.o., Biskupa
Kondého 4577/l8,92I 0l Dunajská Streda, IČo:47 58Ż324, ktorú zastupuje DJ engineeľing s'r'o.,
KĘná 23,900 42 DunajskáLužná, ovydanie stavebného povolenia pre stavebný objekt:,, so 01
Rozvody NN" na pozemkoch paľc. ě. 146lt45,146lŻ67,1ó0/1 (podl'a KN E č. 1055), 1461196,
146lŻ8l' 14613, 146/238, 14618, k'ú. Miloslavov' ktoý je súěasťou stavby: Rekonštrukcia
transformovne TS 0045-009 a posilnenie NN káblového distribuěného rozvodu lokality Miloslavov
RZJD|IIJL etapa' podl'a $ 6l ods.l,4 stavebného zákona apodl'a $ 18 ods.3 zá,kona č).7111967
Zb.o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskoľšíchpredpisov, oznamuje verejnou
vyhláškou zać,atie stavebného konania o povolení pľedmetnej stavby dotknuým oľgánom a všetkým
známym účastníkomstavebného konania.
Dňom podania žiadosti bolo vo veci zač,atéstavebné konanie'
Stavebný úrad podlä $ 6l ods'2 stavebného ztlkona upúšťaod miestneho zisťovania a ústneho
pojednávania, nakolko sú mu dobre známe pomery staveniska a žiadosťposkytuje dostatoěný podklad
pre posúdenie navrhovanej stavby.

V zmysle $

6l

ods. 3 stavebného zákona, dotknutí účastnícikonania môžu uplatniť svoje

námietky do 7 pľacovných dní odo dňa doľuěenia tohto oznámenia. Na neskoršie podané námietky sa
neprihliadne.
V zmysle $ 61 ods. 6 stavebného zákona dotknuté orgány ozntlmia svoje stanoviská v ľovnakej

lehote, v ktorej môžu uplatniť svoje pripomienky

a

námietky úěastnícikonania.

Ak niektoý

z oľgánov štátnej správy potľebuje na ľiadne posúdenie dlhšíčas, pľedĺžĺ
stavebný úrad na jeho
žiadosťlehotu pred jej uplynutím. Ak dotknuý orgán v určenej alebo predĺženej lehote neoznámi
svoje stanovisko k povolbvanej stavbe' má sa za to, že so stavbou z hl'adiska 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 niektoý z účastníkovkonania nechá zasfupovať' predloŽí jeho zástupca plnú moc s podpisom
toho účastníkakonania' ktoý sa nechá zastupovať'

Milan B

nský
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Oznámenĺe sa doľučí:
účastníkomkonania veľejnou vyhláškou:

Západoslovenská distribučná a.s. Čulenova 6' 816 47 Bľatislava
?. PCo-DoMoV Výstavba ľodinných domov s'r.o', Biskupa Kondého 18,92l01 Dunajská Stľeda
3. DJ engineering s.r.o., Krajná 23,900 42 Dunajská Luźnét
4. Známym a neznámym ričastníkomkonania - pľávnickým aĘzickým osobám, ktoných vlastnícke
alebo iné pľáva k pozemkom a stavbám na nich vrátane susedných pozemkov a stavieb môžu byt'
stavebným povolením priamo dotknuté
1.

vyvesením na úradnej tabuli a zverejnením na webovom sídle obce Miloslavov podlh 26 ods' 2
$
zźlkonač,.7111967 Zb. o správnom konaní v zneni neskoľšíchpredpisov po dobu 1ídní.Pósledný deň

tejto lehoty je dňom doruěenia.

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

22 ,,ĺo.U,€

Pečiatka, podpis

oznámenie bolo zvesené dňa
Peěíatka, podpis

Dotknutým orgánom jednotlĺvo :

1.

okresný úrad Senec _ odboľ SoŽP, Hurbanova 2l,g03 0l Senec
okresný úľadSenec _ pozemkový a lesný odbor, Hurbanova Ż1,g03 0l Senec
oRÍIaZZ,Hasičská 4,902 0l Pezinok
4. HYDROMELIORÁCIE,š.p., Vrakunská29,825 63 Bratislava 2l l
5. MOSR-ASM, Kutuzovova 8,832 47 Bratislava3
6. BVS,a.s., Prešovská 48,826 46Bratislava19
7 ' Západoslovenská distľibuěná,a.s', Čulenova 6, 8l6 47 Bratislava 1
8. SPP-distribúcia,a's., Mlynské Nivy 44lb, 825 11 Bľatislava 26
9. SVP,š.p.,oZ Bratislava, Správa vnútorných vôd Šamorín,Hlavná 47,g3l 0l Šamoľín
10. Slovak Telekom'a.s., Bajkalská 28,8I7 62 Bratislava
1 1. Krajský pamiatkový úrad, Leškova 17,8l 1 04 Bratislava
12. Technická inšpekcia, a.s.' Tľnavská cesta 56,82I0l Bratislava
13. PROGRES _ ŤS' s.r'o', Kosodľevinová 42,82l07 Bratislava

2'
3'

CO

l4. stavebný rirad - spis

Na vedomie:
l ' Západoslovenská distribučná a.s. Čulenova 6' 816 47 Bratislava - nemá úěinky doručenia
2. ECo-DoMov Výstavba rodinných domov s'r'o., Biskupa Kondého 78,g2l0í Dunajská Streda
nemá úěinky doručenia
3' DJ engineering s.ľ.o., Krajná 23,9o0 42 Dunajská LuŽná- nemá účinkydoručenia

-

