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VEC : oznámenie

o začatíúzemného konania a upustenie od ústneho pojednávania a
miestneho zist'ovania

obecMiloslavov'akopľíslušný stavebný úradl.stupňapodl'a$ l17ods'l zákonač,'50/1976Zb.

o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) na
zák|ade návrhu zo dňa |Ż.03.Ż0I9, navrhovatel'a Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816

IČo :363615l8 v zast. LT INVEST, ....o'' Alžbetin Dvor 1452,g00 42 Miloslavov,
ktorého zastupuje DJ engineering s'r.o.' Kľajná 23,900 42 DunajskáLużná navydanie rozhodnutia
o umiestnení stavby: ,rRozvody VN, LokaliĘ Miloslavov RZ-l1ÄI" a stavby,,Distľibučné ľozvody
47 Bľatislava,

NN' LokaliĘ Miloslavov RZ_lllII'( , na pozemkoch podl'a registra ,,C" parc.

č,. 426172,426160,

42616l, 426/62, 426163, 426164, 426165, 426166, 426167, 426/68, 426169, 426137, 4Ż612lŻ, 5|4/Ż,
170/Ż3, 170/Ż0,394, 4Ż6/108, 426ll09, k'ú' Miloslavov, tunajšístavebný úrad podl'a $ 36 ods.1
stavebného zákona apodl'a $ 18 ods.3 zákonač).7111967 Zb. osprávnom konaní (správny poľiadok)
v znení neskoľšíchpľedpisov, oznamuje zač,atie územnéhokonania o umiestnení predmetnej stavby
verejnou vyhláškou dotknuým orgánom a účastníkomkonania.
Rozvody VN - objektová skladba
SO.0l Rozvod VN
PS 01 Rekonštrukcia transfoľmovne TS 0045-005
Distribuěné rozvody NN - objektová skladba
SO.0l Rozvody NN
:

:

Dňom podania návrhu bolo zaěaté ilzemné konanie.
Nakol'ko je pre űzemie spracovaná územnoplánovacia dokumentácia, na ztlk|ade ktorej je možné
návrh posúdiť, stavebný úľadpodl'a $ 36 ods. 2 stavebného zákona upúšťaod ústneho konania
a miestneho zisťovania.
Účastníci konania môžu svoje pľipomienky a námietky uplatniť do 7 pracovných dní odo dňa
doručenia tohto oznámenia, na neskoľšie podané námietky sa nepľihliadne.
Podl'a $ 36 ods.3 dotknuté oľgány oznámia svoje stanoviská v rovnakej lehote, v ktorej môžu
uplatniť svoje pripomienky a námietky úěastnícilizemného konania. Ak niektoľý z clrgánov potrebuje
na riadne posúdenie návrhu dlhšíěas, stavebný úľadnajeho Žiadosť uľčenúlehotu predjej uplynutím
primerane predĺzi. Ał dotknuý oľgán, ktoĘŕ bol vyroźumený o zaćatí územnéhokonania ńeoznámi
v urěenej alebo pľedlženej lehote svoje stanovisko k navrhovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou
z hl'adiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

V odvolacom konaní sa neprihliada na námietky

pripomienky, ktoré neboli uplatnené
bý'.
Do podkladov pre vydanie rozhodnutia 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 účastníkovkonania nechá zastupovať, pľedložíjeho zástupca plnú moc
s podpisom toho úěastníka konania, ktoý sa nechá zastupovať.
a

v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli

Milan B

v

nský
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oznámenie sa doručí:
účastníkomkonania veľejnou vyhtáškou:
IlZápadoslovenská distľibučnáa.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
2/ LT INVEST, s'ľ.o., Alžbetin Dvor 1452,900 42 Miloslavov
3/ DJ engineering s.r.o., Kľajná 23,900 42 Dunajská Lużná
4l Znźmym aj neznámym právnickým a fyzickým osobám , ktoých vlastnícke alebo iné práva
k pozemkom a stavbám na nich vrátane susediacich pozemkov a stavieb môžu byť územným
ľozhodnutím priamo dotknuté

vyvesením na úľadnejtabuli a zveľejnením na webovom sídle obce Miloslavov podľa $ 26 ods. 2
zákonač''7111967 Zb' o správnom konaní v znení neskoršíchpredpisov po dobu l5 dní. Posledný deň
tejto lehoty je dňom doručenia.

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

l

?,1 ^?łĺ7

oznámenie bolo zvesené dňa
Pečiatka, podpis

Dotknutým oľgánom jednotlivo :
l. okresný úrad Senec, odbor SoŽP Senec, Hurbanova Żl,9o3 01 Senec
2.
okľesný úrad Senec, pozemkový a lesný odboľ, Huľbanova 2l,g03 0l Senec
J.
okľesný ťlrad Senec, odboľ CDaPK, Hurbanova 2I,903 01 Senec
4.
oRÍIaZZ, Hasičská 4,902 01 Pezinok
5.
HYDROMELIORÁCIE,š.p., Vraku nská 29, 825 63 Bľatislava 2 1 1
6.
MV sR, ORPZ_ODI v Senci, Hollého 8, P.o.Box 59,903 01 Senec
7.
BVS, a.s., Prešovská 48,826 46 Bratislava

L

Západoslovenská distribučná, a.s.' Čulenova 6,816 47 Bratislava l
SPP - distribúcia' a.s., Mlynské Nivy 44lb, 825 19 Bratislava
10. SVP,š.p.'oZ Bratislava, Správa vnútorných vôd Šamorín,Hlavná 47,931 01 Šamorín
11. Slovak Telekom,a's., Bajkalská 28,8l7 62 Bratislava
12. Kľ,ajskÝ pamiatkový úrad, Leškova 17,8l 1 04 Bratislava
13. F.UVZ, RuŽinovská 8' 820 09 Bratislava
14. PROGRES_TS, s.r.o., Kosodrevin ov á 4 4, 82l 07 Bľatislava

9.

MOSR ASM, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava3
16. SITEL s'r.o', Kopěianska Ż\lC,85l 0ĺ Bľatislava
17. Regionálne cesty, a.s', Čučoľiedková6,827 12 Bratislava
18. MICHLOVSKÝ, spol. s r.o., Letná 79619,g2l0l Piešťany
19. Mv sR, odbor telekomunikácií, Pľibinova 2, 8I2 72 Bratislav a
15.

CO

Żl' stavebný

ťlrad - spis

Na vedomie:
l
Západoslovenská distľibučnáa.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava _ nemá úěinky doručenia
2. LT INVEST' s.r'o.' AlŽbetin Dvor 1452,900 42 Miloslavov _ nemá úěinky doľuěenia
3
DJ engineering s.r.o., Kľajná 23, 900 42 Dunajská Lužná_ nemá úěinky doručenia
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