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Milan B a ď ský

VEC : Oznámenie o zač,ati územného konania a upustenie od ústneho pojednávania a
miestneho zisttovania

obec Miloslavov, ako príslušný stavebný rirad l.stupňa podl'a $ 117 ods.l zťlkonaé.50ĺ1976Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v zneni neskorších predpisov (stavebný zákon) na

zźlkladenávrhu zo dńa 13.05.2o19,navrhovatel'a: Ztlpadoslovenská distribučná a.s', Čulenova 6, 8l6
47 Bratislava, IČo :36361518 vzast. VIKINELA s.r.o., Alžbetin Dvoľ l859,900 42 Miloslavov,
ktoľého zastupuje spoločnosť REALCONZULTING s.r.o., Bľezová l7, 900 Ż3 Viničné, na vydanie

ľozhodnutia o umiestnení stavebného objektu: ,,so 06 NN káblové ľozvody" , na pozemkoch podl'a

registra ,,C" paľc. ě. 17OlŻ0, l70lŻ3, 514lŻ, 4261108, 42612lŻ, 4Ż6/255, 4Ż61173, 4Ż61110, k-ű.

Miloslavov, ktorý je súčasťou stavby,,IBV Miloslavov - Vínna alej II", tunajší stavebný úľad podl'a

$ 36 ods.l stavebného zákonaapodl'a $ 18 ods.3 zttkonač,.7111967 Zb. osprźtvnom konaní (spľávny

poľiadok) v znení neskorších predpisov, oznamuje zaěatie územného konania o umiestnení pľedmetnej

stavby verejnou vyhláškou dotknuým orgánom a riěastníkom konania.

Dňom podania návrhu bolo začaté územné konanie.
Nakol'ko je pľe územie spracovaná územnoplánovacia dokumentácia, na ztlk|ade ktorej je moŽné

návrh posúdiť, stavebný úrad podl'a $ 36 ods.2 stavebného ztlkona upúšťa od ústneho konania

a miestneho zisťovania.
Úěastníci konania môžu svoje pripomienky a námietky uplatniť do 7 pľacovných dní odo dňa

doručenia tohto oznámenia, na neskoršie podané námietky sa neprihliadne.
Pod|'a $ 36 ods.3 dotknuté oľgány oznámia svoje stanoviská v rovnakej lehote, v ktorej môžu

uplatniť svoje pripomienky a námietky účastníci územného konania' Ak niektoý z orgánov potľebuje

nä riadne pđsĺáeńĺe návrhu dlhší čas, stavebný lirad na jeho Žiadosť určenli lehotu pľed jej uplynutím

pľimeľane predĺzi' Ak dotknuý orgán' ktorý bol vyrozumený o zač,atí územného konania neoznámi

v určenej aiebo pľedĺženej lehote svoje stanovisko k navľhovanej stavbe, má sa za to, Źe so stavbou

z hl'adiska ním sledovaných záujmov súhlasí.
V odvolacom konaní Sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené

v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli bý.' 
oo pódttadov pre vydanie rozhodnutia možno nahliadnuť na stavebnom úľade v Miloslavove

v stránkové dni : pondelok: 08,00 - |6,45 hod., streda: 08,00 _ l6,45 hod.

Ak sa niektórý z účastníkov konania nechá zastupovať, predloŽí jeho zástupca plnú moc

s podpisom toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať.
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OBEC MILOSLAVOV
900 42 Miloslavov lgl

oznámenie sa doľučí:
rĺčastníkom konania veľejnou vyhláškou:
1/ Západoslovenská distľibučná u.., Čul"nova 6, 816 47 Bratislava
?1y$rNELA s.r.o., Alžbetin Dvor l859, 900 42 Miloslavov
3/ REALCONZULTING s.r.o., Brezo vá i7,900 23 Viničné4/ Známym aj neznámym právnickým a fyzickým o.oua' , ktorých vlastnícke alebo iné práva
[ä::ffi#ń"*|tilná nich i'itui" suseđiacich po'"ńkou astavieb .ázu-byt, územným

vyvesením na úľadnej tabuli a zveľejnením na webovom sídle obce Miloslavov podl,a $ 26 ods' 2
,'łľŤ:ńĺ#iilÍ'ďjľJÍäom ko"naní v znenineskorších |."apĺ.ou po aoĹu iíJ"ĺ' Posledný deň

Potvľdenie oznámenia konania verejnou vyhtáškou o umiestnení líniovej stavby:

oznámenie bolo vyvesené dňa , (? .6 " h/f oznámenie bolo zvesené dňa:

Peěiatka, podpis 
, 
obe_c MĺIosläVolřčiatka, podpisl'Ą

}j. , MíIoslav'ov 181 r^

IČo:'o.ooo9ä ilJ ľ'äi trłr\łrrioDotknutym orgánom jednotlň r'-'
] okľesný úrad Senec' odboľ SoŽP Senec, Hurbanova 2l,90301 Senec2' okĺesný úrad Senec, pozemkový a lesný odbor, Hu.baíova 2|, g03 0 1 Senec3 okresný úrad Senec, óabo. coápr, Hurbanova 21, g03 0l Senec4' okľesný úľad Senec, odbor krízovéńo ľiadenia' rĺuruunouu 21,90301 SenecI oRÍIaZZ,Hasiěská 4,90201 Pezinok6' HYDR.MELI.RÁ_CIE,š.p., Vraku nskźt 29, 825 63 Bratislava 21 l7 MV SR, ORPZ-ODI v Senci Holléńo 8, P.o.Box sq'qólol Senec
! BVS, a.s', Pľešovská 48,826 46 Bratislava9' Západoslovenská distribučná, a.s., Čul"nouu 6, 8l6 47 Bratislava 110' SPP - distribúcia, 

'a.s., 
MlynsĹé Nluy łłlu, 825 19 Bratislava

1 l' SVP'š'p',oZ Bľatislava, Siráva *ĺil.1ĺ"r'-""a^śffi;;,?I ,uvná 47,93l 0l Šamorín|2. Slovak Telekom,a.s., najkälská 28,817 62 Bľatislava
|'. 5:ľj:!ýľ"'iatkový úraá, Leško rá 17,8l 1 04 Bratislava14. RUVZ, Ružinovská 8, 820 09 Bratislava
]: ľROGRES-TS, s'r.o., Kosodrevin ová 44,8Żl 07 Bľatislava16. MOSR ASM, Kutuzovova g, g3Z 47 Bratislava3
Co: stavebný úrad - spis

Na vedomie:
1.

2.
-1,

Západoslovenská distribuěná a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava _ nemá úěinky doručeniaVIKINELA s.r.o., Alžbetin Dvor 1859' 900 42 Miloslavou - n".a úěinky doručeniaREALCONZULTING s.r.o.' Brezo ra il, óoo23 Viničné _ 
";l účinky doľučenia


