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VEC : oznámenie

o začatírúzemnéhokonania a upustenie od rlistneho pojeđnávania a
miestneho zist'ovania

obec Miloslavov, ako príslušnýstavebný úrad l.stupňa podl'a $ l 17 ods.l zákona č,'50/1976 Zb'
poľiadku v znení neskorších predpisov (stavebný zźtkon) na
základe návľhu zo dňa 04.0l'2019, navrhovatel'a: LT INVEST, s.r.o', Alžbetin Dvoľ |45Ż, g0o 42
Miloslavov, lČo: s l002 566 v zast. DJ engineeľing s.r.o., Kľajná 23, 900 42 Dunajske ĺrzna
na vydanie ľozhodnutia o umiestnení stavby: ,,Technická infraštruktúľaobec Miloslavov, lokalita
RZ_ll/IIu, na pozemkoch podl'a ľegistra
ě. 4Ż61109,394 (podlä KNE parc' č,' 1117ĺ1),
',C" parc.
5l4lŻ,l70l23, k.ú. Miloslavov, tunajší stavebný
úrad podl'a $ 36 ods.l stavebného zákonaa podlä $
18 ods.3 zákona č,.7111967 Zb. o správnom konaní (spľávny poľiadok) v znení neskorších predpisov,
oznamuje zaěatie územnéhokonania o umiestnení pľedmetnej stavby veľejnou vyhláškou dotknuým
orgánom a úěastníkom konania.
obiektová skladba
So.01 Kľižovatkana ceste IIVl054 obec Miloslavov
So.02 Komunikácie a spevnené plochy
so.03 Veľejný vodovod a pľípojky
So'04 Verejná kanalrizácia a prípojky
so' 0 5 D ažd' ov á kanalizácia
So'07 Domové prípojky NN
So.09 Verejné osvetlenie
o územnom plánovaní a stavebnom

:

Dňom podania návľhu bolo začatéúzemnékonanie.

Nakolko je pľe územie spracovaná územnoplánovacia dokumentácia, na ztĺklrade ktorej je možné
návrh posúdiť, stavebný úľadpodl'a $ 36 ods. 2 stavebného ztlkona upúšťaod ústneho konania
a miestneho zisťovania.

Úěastníci konania môžu svoje pľipomienky a námietky uplatniť do 7 pľacovných dní odo dňa

doruěenia tohto oznámenia, na neskoršie podané námietky sa neprihliadne.

Podľa $ 36 ods.3 dotknuté orgány oznámia svoje stanoviská v rovnakej lehote, v ktorej môžu
uplatniť svoje pripomienky a námietky účastníciúzemného konania. Ak niektoý z orgánov potľebuje
na ľiadne posúdenie návrhu dlhšíčas, stavebný úrad najeho žiadosťurčenúlehotu predjej uplynutím
primeľane pľedlži.Ał dotknuý orgán, ktoý bol vyrozumený o zaěati územnéhokonania neoznámi
v určenej alebo predlženej lehote svoje stanovisko k navľhovanej stavbe, má sa za to, że so stavbou
z hl'adiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

V odvolacom konaní Sa neprihliada na námietky

a

pľipomienky, ktoré neboli uplatnené

v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť.

Do podkladov pľe 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 úěastníka konania,

ktoý

sa nechá zastupovať.
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oznámenie sa doľučr:
účastníkomkonania veľejnou vyhláškou:
l/ LT INVEST, s.r.o., Alžbetin Dvoľ 1452, 900 42 Miloslavov
2/ DJ engineering s.ľ.o., Krajná 23,900 42 Dunajská Lužnźl
3/ Znźtmym aj neznámym pľávnickým a fuzickým osobám , ktoých vlastnícke alebo iné pľáva
k pozemkom a stavbám na nich vrátane susediacich pozemkov a stavieb môžu bý územným
ľozhodnutím priamo dotknuté

vyvesením na úradnej tabuli a zveľejnením na webovom sídle obce Miloslavov podľa $ 2ó ods' 2
zźlkonač,.7111967 Zb. o správnom konaní v znení neskoľšíchpredpisov po dobu l5 dní. Posledný deň
tejto lehoty je dňom doručenia.

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

,

í, 3 , 7c/1

Peěiatka, podpis

oznámenie bolo zvesené dňa
Peěiatka, podpis

ť
Dotknutým oľgánom jednotlivo

l.
2.
3.
4.
5.
6.

:

okľesný ťlrad Senec, odbor SoŽP Senec' Hurbanova Ż1,9O3 01 Senec
okľesný úľadSenec, pozemkový a lesný odbor, Huľbanova 2l , 903 0 1 Senec
okresný úľadSenec, odbor krízového riadenia, Hurbanova 2I,903 0l Senec
okresný úrad Senec, odbor CDaPK, Hurbanova 2l,903 01 Senec
oRÍlaZZ,Hasiěská 4,90Ż 0l Pezinok
HYDROMELIORÁCIE'š.p., VrakunskáŻ9,8Ż5 63 Bratislava 2l l
'7. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Sekulská I' 842 50 Bratislava 4
8. MV sR, ORPZ-ODI v Senci, Hollého 8, P.o.Box 59,903 01 Senec
9' Dopľavný úrad, Letisko M.R.Štefánika, 823 05 Bratislava
10. BVs, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava
ll. Západoslovenská distľibuěná, a.s., Čulenova 6, 8l6 47 Bratislava 1
lŻ. SPP - distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44lb, 825 19 Bratislava
l 3 . SVP,š.p',oZ Bľatislava, Správa vnútoľnýchvôd Šamorín,Hlavná 47 , g31 01 Šamorín
14' Slovak Telekom,a.s., Bajkalská Ż8,8I7 62 Bratislava
15. Slovenský zväz telesne postihnuých, Ševěenkova 19,851 0l Bratislava
l6. Krajský pamiatkový úrad, Leškova 17,8l 1 04 Bľatislava
17 ' F.UVZ, Ružinovská 8, 820 09 Bratislava
1 8. PROGRES-TS, s.ľ.o., Kosodrevin ová 44, 8Żl 07 Bratislava
19. MOSR ASM, Kutuzovova 8,832 47 Bratislava 3
Ż0. SITEL s.r'o., Kopěianska 20/C,85I0l Bratislava
2l. Regionálne cesty, a.s., Čučoriedková 6,82'7l2 Bľatislava
Ż2. Urad Bratislavského samosprávneho kraja, Sabinovská 16, P'o'BoX 106, 820 05 Bratislava
23. MICHLOVSKÝ, spol. s r.o., Letná 796/9,gŻl0l Piešťany
24. Mv SR, odbor telekomunikácií, Pribinov a 2, 8l2 72 Bratislava
CO:
21. stavebný úrad - spis
Na vedomie:
l. LT INvEsT' s.r.o.' Alžbetin Dvor 1452,900 42 Miloslavov _ nemá účinkydoručenia
2. DJ engineering s.r.o., Krajná 23,900 42 Dunajská LuŹná_ nemá účinkydoručenia

