OBEC MILOSLAVOV
900 42 Miloslavov 181

Váš list č'lzo dřla

Našę

číslo

Vybavuje / linka

550-3779/2019/KK Ing'Kovalčíková

21.08.2018

podl'a ľozdel'ovníka
Miesto a dátum

Miloslavov 23.05.2019

VEC : oznámenie o

zač.atíúzemného konania a upustenie od rĺstneho pojednávania a
miestneho zisťovania

obec Miloslavov, ako príslušnýstavebný úrad I'stupňapodl'a $ l17 ods.l zźlkonač).5011976Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších pľedpisov (stavebný zźtkon) na
základe návrhu zo dňa 21'08.2018, navľhovatel'a
R development s.r.o.' Haanova 12,85l 04
Bratislava, ĺČo:ąl o85 819 vzast. Pozemné stavby TTK s.r.o., 90o 42 Miloslavov 472 navydanie
ľozhodnutia o umiestnení stavby: ,,Technická infraštľuktúľaobec Miloslavov, lokalita Rx'_I9/IIu,
na pozemkoch podlä registra,,C" parc. č,' l33ll, 133/3,l33l74,133ĺ75,l2l,l22,26/5,l3l/3, 134
(podl'a KN E 1035/30), 133/Ż66, 1331267 , 133/Ż39, l33l24o,l55 (podl'a KN E č,. 1037), l33l457,k.ú,.
Miloslavov, tunajší stavebný úrad podl'a $ 36 ods.l stavebného zttkona apodl'a $ l8 ods.3 zákona
č).7111967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znęni neskoľšíchpredpisov, oznamuje zač,atie
územného konania o umiestnení predmetnej stavby veľejnou vyhláškou dotknuým orgánom
a účastníkomkonania.

:

objektová skladba

:

So'0l Komunikácie

a spevnené plochy
So.02 Veľejný vodovod a prípojky
So.03 Verejná kanalizácia a pľípojky
So. 04 D atd' ov á kanalizźrcia
So'05 Distribučnérozvody NN
50.06 Domové prípojky NN
So.07 Verejné osvetlenie
PS.0 I Uprava transformovne

Dňom podania návrhu bolo zaěaté űzemné konanie.
Nakol'ko je pľe územie spľacovaná územnoplánovacia dokumentácia, na zttk\ade ktoľej je možné
návrh posúdiť, stavebný úrad podl'a $ 36 ods. 2 stavebného zákona upúšťaod ústneho konania
a miestneho zisťovania'
Účastníci konania môžu svoje pripomienky a námietky uplatniť do 7 pľacovných dní odo dňa
doruěenia tohto oznámenia, na neskoľšie podané námietky sa neprihliadne.
Podl'a $ 36 ods.3 dotknuté orgány oznámia svoje stanoviská v rovnakej lehote, v ktorej môžu
uplatniť svoje pripomienky a námietky účastníciúzemného konania. Ak niektoný z orgánov potrebuje
na riadne posúdenie návrhu dlhšíěas, stavebný úľadnajeho žiadosťurčenúlehotu pľedjej uplynutím
primeľane predizi. A-k dotknuý orgán, ktoý bol vyroiumený ozaěati územnéhoŔonania neoznámi
v určenej alebo predlženej lehote svoje stanovisko k navrhovanej stavbe, má sa za to, że so stavbou
z hlädiska ním sledovaných záujmov súhlasí'

V odvolacom konaní sa nepľihliada na námietky

a

pripomienky, ktoré neboli uplatnené

v prvostupňovom konaní v uľčenejlehote, hoci uplatnené mohli byť'

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 úěastníkov konania nechá zastupovať' pľedloŽí jeho zástupca p|nú moc
s podpisom toho účastníkakonania' ktorý sa nechá zastupovať.

uA/nrut
'ts{kő""

Milan P

OBBC MILOSLAVOV
900 42

Miloslavov

181

oznámenie sa doľučí:
účastníkomkonanĺa veľejnou vyhláškou:
1/ R development s.r.o., Haanova 12, 851 04 Bratislava
2lPozemné stavby TTK s.r.o., 900 4Ż Miloslavov 472
3l Známym aj neznámym právnickým a fyzickým osobám , ktoých vlastnícke alebo iné práva
k pozemkom a stavbám na nich vrátane susediacich pozemkov a stavieb môžu bý' rizemným
rozhodnutím pľiamo dotknuté

vyvesením na úradnej tabuli a zverejnením na webovom sídle obce Miloslavov podl'a $ 26 ods. 2
zákonač).7111967 Zb. o správnom konaní v znení neskoršíchpľedpisov po dobu 15 dní. Posledný deň
tejto lehoty je dňom doručenia.

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

,2Y'r,?9fi

po,dpis

oznámenie bolo zvesené dňa

:

Pečiatka, podpis

ł
Dotknutym orgánom jednotlivo

l.
2'
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9'

10'

1

l.

12'
13.
14.
15.
16.
|7

'

18.

l9.

:

okľesný úrad Senec, odboľ SoŽP Senec, Hurbanova 21,903 0l Senec
okresný úľadSenec, pozemkový a lesný odboľ, Huľbanova Ż|,903 0l Senec
okresný úrad Senec, odboľ kľízovéhoriadenia, Hurbanova Żl,903 0l Senec
oRÍLaZZ, Hasiěská 4,902 01 Pezinok
HYDROMELIORÁCIE,š.p', Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 21 l
Únia nevidiacich a slabozľákých Slovenska, Sekulská l,842 50 Bratislava 4
Mv sR, ORPZ-ODI v Senci, Hollého 8, P.o.Box 59,903 01 Senec
Dopľavný úrad, Letisko M.R.Štefánika, 823 05 Bratislava
BVS, a.s., Prešovská 48,826 46 Bratislava
Západoslovenská distribuěná, a's., Čulenova 6, 816 47 Bratislava l
SPP - distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44lb, 825 19 Bratislava
SVP,š.p',oZ Bratislava, Správa vnútorných vôd Šamorín,Hlavná 47,g3l 0l Šamoľín
Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28,8l7 62 Bratislava
Slovenský zväz telesne postihnut'ých, Ševčenkova19,851 01 Bľatislava
Kľajský pamiatkový úrad, Leškova l7,8l1 04 Bľatislava
RUVZ, Ružinovská 8, 820 09 Bratislava
PROGRES-TS, s.r.o., Kosodrevinovźl44,82l 07 Bratislava
MOSR ASM, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava 3
Agilita vodárenská spoloěnosť, s.r.o., Panenská 7, 8l l 03 Bratislava

CO:
20. stavebný úrad _ spis
Na vedomie:
R development s.r.o., Haanova 12,85l04 Bratislava _ nemá úěinky doručenia
2. Pozemné stavby TTK s.r.o., 900 4Ż Miloslavov 472 _ nemá účinkydoručenia

l'

