OBEC MILOSLAVOV
900 42 Miloslavov 181

podl'a rozdel'ovníka
Váš list č./zo dřla

Naše číslo

Ż290l20l8lKK

17.10.2018

Vybavuje / linka

Ing.Kovalčíková

Miesto a dátum
Miloslavov Ż9.1l.2018

VEC : oznámenie

o zač,atírĺzemného konania a upustenie od ústneho pojednávania a
miestneho zist'ovania

obec Miloslavov, ako príslušnýstavebný úľadI.stupňa podl'a $ ll7 ods.l zákona
Zb' oűzemnom plánovaní astavebnom poľiadku vznení neskorších predpisov (stavebný
zákon) na zźtklade návrhu zo dťla 17 'I0.Ż0l8, navrhovatel'a : GRUNDER MILOSLAVOV 1, s.r.o.,
Hviezdoslavovo námestie 15, 8ll 02 Bratislava, IČo: 50 194 968 vzast' Ing. otto Tokáľ, 900 42
Miloslavov 472, na vydanie ľozhodnutia o umiestnení stavby: ,,Technická infľaštľuktúľa,
Obec
Miloslavov, lokalita RZ_l3Nu, na pozemkoch podlä registra ,,C" parc. č. l48ll1g,l48l120,k:ű.
Miloslavov, tunajší stavebný úrad podlä $ 36 ods.l stavebného zttkona apodlä $ 18 ods.3 zákona
é.5011976

č,.71/1967 Zb. o správnom konaní (spľávny poriadok) v znení neskorších pľedpisov, oznamuje zač,atie
územnéhokonania o umiestnení predmetnej stavby verejnou vyhláškou dotknuým oľgánom
a účastníkomkonania.

objektová skladba

So.01
So.02
So.03
SO.04
So.05
So.06

:

Komunikácie a spevnené plochy
Veľejný vodovod a prípojky
Verejná kanalizźrcia a prípojky
Rozvody NN
Domové prípojky NN
Verejné osvetlenie
Dňom podania návrhu bolo začatéúzemnékonanie.
Nakol'ko je pľe územie spracovaná územnoplánovacia dokumentácia'

na základe ktorej je

možnénávrh posúdiť, stavebný úrad podlä $ 36 ods' 2 stavebného zźlkonaupúšťaod ústneho konania
a miestneho zistbvania.

Účastníci konania môžu svoje pripomienky a námietky uplatniť do 7 pľacovných dní odo

dňa doručenia tohto oznámenia, na neskoľšie podané námietky sa nepľihliadne.

Podl'a $ 36 ods.3 dotknuté orgány oznámia svoje stanoviskávrovnakej lehote, vktoľej môžu
uplatniť svoje pripomienky a námietky účastníciúzemného konania. Ak niektoqý z oĺgźnovpotrebuje
na riadne posúdenie návrhu dlhšíčas, stavebný úľadnajeho žiadosťurčenúlehotu predjej uplynutím
pľimerane predĺzi. Ak dotknuý orgán, ktorý bol vyľoźumený o zaěatí územnéhokonania ńeoznámi
v určenej alebo predĺženejlehote svoje stanovisko k navľhovanej stavbe, má sa za to, że so stavbou
z hlädiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

V odvolacom konaní sa neprihliada na námietky a pľipomienky, ktoľéneboli uplatnené
v pľvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť.
Do podkladov pre vydanie rozhodnutia možno nahliadnuť na stavebnom úrade v Miloslavove
v stľánkové dni : pondelok: 08'00 _ 16,45 hod., streda: 08'00 - l6,45 hod.
Ak sa niektoý z účastníkovkonania nechá zastupovať, pľedložíjeho zástupca plnú moc
s podpisom toho účastníkakonania, ktoý sa nechá zastupovať.

Milan B

a d'

ský

OBEC MILOSLAVOV
900 42 Miloslavov 181

Oznámenie sa doručí:
rĺčastníkomkonania veľejnou vyhláškou:
1/ GRUNDER MILosLAVoV 1, s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 15, 81l 02 Bratislava
ŻlIng. otto Tokáľ' 900 42 Miloslavov 472
3/ Známym aj neznámym právnickým a ýzickým osobám , ktorých vlastnícke alebo iné práva
k pozemkom a stavbám na nich vrátane susediacich pozemkov a stavieb môžu bý územným
rozhodnutím priamo dotknuté

vyvesením na úľadnejtabuli a zverejnením na webovom sídle obce Miloslavov podl'a $ 26 ods. 2
zákonač,.7l/1967 Zb. o spľávnom konaní v znení neskoľšíchpredpisov po dobu l5 dní. Posledný deň
tejto lehoty je dňom doľučenia'
Potvľdenie oznámenia konania veľejnou vyhláškou o umiestnení líniovej stavby:
oznámenie bolo vyvesené dňa
Pečiatka' podpis

, 29 1?, h Ú

oznámenie bolo zvesené dňa
Pečiatka, podpis

'ľ
Dotknufým oľgánom jednotlĺvo :
okesný úrad odbor SoŽP Senec, Hurbanova 2l,g03 0l Senec
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l

l3.

14.
15.
16.
17.
CO:

okľesný úľadSenec _ odboľ pozemkový a lesný' Hurbanova Ż1, 903 0l Senec
okľesný úrad Senec, odbor kľízovéhoriadenia, Huľbanova 21,gO3 0l Senec
oRÍ1aZZ, Hasičská 4,902 0l Pezinok
HYDROMELIORÁCIE,š.p., Vraku nskźĺ29, 8Ż5 63 Bľatislava 2 1 1
Únia nevidiacich a slabozräkých Slovenska, Sekulská l,842 50 Bratislava 4
MV SR, ORPZ-ODI v Senci, Hollého 8, P.o'Box 59,903 0l Senec
BVS' a.s., Prešovská 48,826 46 Bratislava
Západoslovenská distribuěná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1
SPP - distribúcia, a's., Mlynské Nivy 44lb' 825 19 Bratislava
SVP,š'p.,oZ Bratislava, Správa vnútorných vôd Šamorín,Hlavná 4'7 ,93l 01 Šamorín
Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28,8l7 62 Bratislava
Slovenský zväz telesne postihnutých, Ševěenkova 19,851 01 Bratislava
Kľajský pamiatkový úrad, Leškova 17,81 1 04 Bratislava
RUVZ, RuŽinovská 8, 820 09 Bratislava
PROGRES-TS, s.r.o., Kosodrevinová 44,8Żl 07 Bratislava
MOSR ASM, Kutuzovova 8,83Ż 47 Bratislava 3

2l. stavebný úrad - spis
Na vedomic:

l.

2.

GRUNDER MILoSLAvoV l, s.r.o', Hviezdoslavovo námestie 15, 8l1 02 Bľatislava nemá účinkydoručenia
Ing. otto Tokár, 900 42 Miloslavov 47Ż _ nemáúčinky doručenia

