OBEC MILOSLAVOV
900 42 Miloslavov 181

podl'a ľozdel'ovníka
Vaša žiadost'zo dňa
10.01.2018

Naše ěíslo

5/2019/KK

Vybavuje / linka
Ing.Kovalčíková

Miesto a dátum
Miloslavov ll.02.Ż0l9

VEC : Oznámenĺe veĘnou vyhláškou o zač,atístavebného konania

o povolení stavebného objektu
so.06 - Domové pľípojky NN , ktoľý je sűčasťou stavby ,,obytná zćlnaIJtlll, Miloslavov ul. Veteľná záhrady"

obec Miloslavov, ako príslušnýstavebný úrad I'stupňa podl'a $ l17 ods.1 zákona č,.50/1976 Zb.

o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zźlkon), na zák|ađe
žiadosti stavebníka : R development s.r.o., Haanova 12, 851 04 Bratislava' IČo: 47 085 819, v zastupení

Pozemné stavby TTK s.ľ'o', 900 42 Miloslavov 47Ż _Ing. otto Tokár, o vydanie stavebného povoleniá pre
stavebný objekt: ,, so.06 - Domové pľípojĘNN" na pozemkoch parc. č,. 133/75,l21, L22,Ż6t5, t3il3,
131/3,133/68' 133/69' 133170,l33/7l,13317Ż,133173, k'ú. Miloslavov, ktoý je súčasťoustavby
,'obytná

zőnaU1l/1, Miloslavov ul. Veterná - záhrady" podl'a $ 6l ods.1,4 stavebného zílkona apodľa l8 ois'3
$
zákonač'7ll1967 Zb.o správnom konaní (správny poriadok) v znenineskorších predpisov, ożnamuji verejnou
vyhláškou zač,atie stavebného konania o povolení predmetnej stavby dotknudm o.gänorn a všetkým známym
úěastníkom stavebného konania'
Na stavbu bolo vydané rozhodnutie o umiestnení stavby, vydané obcou Miloslavov pod ěj. Sp' z.67Ż09-Vš zo dřla 02.a6.Ż0|0, právoplatné dňa 28.06'2010.
Dňom podania žiadosti bolo vo veci zaćaté stavebné konanie'
Stavebný úľadpodl'a $ 61 ods'2 stavebného zákona upúšťaod miestneho zisťovania a ústneho
pojednávania, nakol'ko sú mu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pľe

posúdenie navrhovanej stavby.
V zmysle $ 6l ods. 3 stavebného ztĺkona, dotknutí riěastníci konania môŽu uplatniť svoje námietky do
7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia. Na neskoršie podané námietky sa nepľihliadne.
V zmysle $ 6l ods. 6 stavebného zákona dotknuté orgány oznźĺmiasvoje stanoviská v rovnakej lehote,
v ktorej môžu uplatniť svoje pľipomienky a námietky úěastníci konania' Ak niektoý z orgánov štátnej správy
potrebuje na ľiadne posúdenie dlhšíčas,predizi stavebný úrad na jeho žiadosťlehotu pred jej uplynutĺm. AĹ
dotknud oľgán v urěenej alebo prediženej lehote neoznámi svoje stanovisko k povol'ovanej štuuu", má sa za
to, že so stavbou z hl'adiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

Do podkladov pľe vydanie ľozhodnutia možno nahliadnuť na stavebnom úrade v Miloslavove
v stránkové dni : pondelok: 08,00 - 16,45 hod', streda: 08,00 - 16,45 hod.
Ak sa niektoý z úěastníkov konania nechá zastupovať, predloŽí jeho zástupca plnú moc s podpisom toho
úěastníkakonania, ktorý sa nechá zastupovať.
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Oznámenie sa doľučĺ:
rĺčastníkomkonania verejnou vyhláškou:
1. R development s.r.o., Haanova 12,851 04 Bratislava
Ż.Pozemné stavby TTK s.r.o., 900 42 Miloslavov 472 _Ing. otto Tokár
3. Obec Miloslavov, 900 42 Miloslavov 181
4' Známym aneznámym úěastníkom konania - právnickým afyzickým osobám, ktoých vlastnícke

alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich vrátane susedných pozemkov a stavieb môžu byt'
stavebným povolením pľiamo dotknuté

vyvesením na úľadnejtabuli a zverejnením na webovom sídle obce Miloslavov podl'a $ 26 ods. Ż zákona
č,'7111967 Zb. o spľávnom konaní v znení neskoršíchpredpisov po dobu l5 dní' Posledný deň tejto lehoty je
dňom doručenia.

Potvrdenie oznámenia konania verejnou vyhláškou o umiestnení líniovej stavby:
oznámenie borlo vyvesené dňa ,
Peěiatka, podpis
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oznámenie bolo zvesené dňa
Pečiatka' podpis

Dotkn uťým oľgánom jednotlivo :
L okľesnýúrad Senec_odbor SoŽP, Hurbanova Żl,g03 01 Senec
2. okľesný úrad Senec -pozemkový a lesný odboľ, Huľbanova 2l,903 0l Senec
Ą
J. oRIlaZZ, Hasičská 4,902 01 Pezinok
4. HYDROMELIORÁCIE,š.p., Vraku nská Ż9, 825 63 Bľatislava 2 l l
5. BVS,a's.' Prešovská 48, 826 46 Bratis\ava 29
6. Západoslovenská distribučná'a.s.' Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1
7. SPP-distribúcia,a.s., Mlynské Nivy 44lb, 825 ll Bľatislava 26
8. Slovak Telekom,a.s., Bajkalská Ż8,817 62 Bratislava
9. PROGRES _ TS, s.r'o'' Kosodrevinová 4Ż,8Ż| 07 Bratislava
10. Agilita vodárenská spoločnosť,s.ľ.o.' Panenská 7, 81l 03 Bratislava
CO:
l

l'

stavebný úľad- spis

Na vedomie:
1. R development s'r.o., Haanova 12,851 04 Bľatislava - nemá účinkydoručenia
2.Pozemné stavby TTK s.r.o., 900 4Ż Miloslavov 472 _Ing. otto Tokár - nemá účinkydoruěenia

