OBEC MILOSLAVOV
900 42 Miloslavov

l8l
podl'a ľozdelbvníka

Vaša žiadosť zo dňa
03.07.2019

Naše číslo
3509-

s903l20t9tKK

Vybavuje / linka
Ing.Kovalčíková

Miesto a dátum
Miloslavov 24.07.2019

VEC : Oznámenie veľejnou vyhláškou o začatístavebného konania

o povolení stavebných objektov:
so.01 Rozvod \rN, Ps 01 Rekonštľukcia transfoľmovne TS 0045_005, ktoľésú súĚasťoustavby
,,Rozvody Y|[, Lokality MiloslavovRx._tlĺIr" a stavebného objektu: So.01 Rozvody NN, ktorý
je sűčast'ou stavby,,Distľibučnéľozvody NN, LokaliĘ Mĺlostavov
RZ l1ĺII"

obec Miloslavov, ako príslušnýstavebný úrad l.stupňa podl'a l17 ods.l zákona ě.50/1976 Zb.
_
$

o územnom plánovaní a stavebnom poľiadku v zneni neskor_ších predpisov (stavebný
zákon),

na

zźlkIade

Žiadosti stavebníka : Západoslovęnská distribuěná a.s' Čulenova 6, 8|6 47 Bľatisláva, IČCI
3;36ü18,
v zastúpení LT INVEST' S.r.o.' Alžbetin Dvor 7452,g0o 42 Miloslavov, IČo: st 002
566,ktorého zastupuje
spoločnost'DJ engineeľing s.r.o., Kľajná 23, g00 42 DunajskáLužná, o vydanie stavebného povolenia
pie

stavebné objekty: so.01 Rozvod \ri\, Ps 01 Rekonštľukciä tľansfoľmovne TS 0045-005,
ktore sri súčasŕou
stavby ,,Rozvody VN, Lokality Miloslavov RZ_|IlIľl* a stavebného objektu: so.01 Rozvody
I\N, ktoý je
súčasťoustavby,,Distribučné rozvody NN, Lokality Miloslavov Rz_ll/II*, na pozemkoch
iarc. ĺ. ązĺilz,
426160,42616l, 426/62, 426/63, 426164, 426/65, 426166, 426/67, aerct, 426/69, 426137, łzelztz,51412,

170/Ż3,I70lŻ0,394,426/108,4261109,k.ú. Miloslavov' podl'a 61 ods.l'4 stavebného zźtkonaapodl'a
$
$ l8
ods.3 zákona č:'7l/1967 Zb.o správnom konaní (správny poriadók) v zneni neskoľšíchpredpisov,
oznaňu3e
verejnou vyhláškou zač,atie stavebného konania o povoleni pľedmeinej stavby dotknuqýń
o.gáno- a všetkým
známym účastníkomstavebného konania.
Na stavbu bolo vydané rozhodnutie o umiestnení stavby, vydané obcou Miloslavov pod ěj'5Ú-2z602 6 8 9 /20 19 /I<K zo dňa 09 .05 .Ż0 19, právoplatné dřn 13 .O 6.20i9
.
Dňom podania žiadosti bolo vo veci zač,atéstavebné konanie.

úrad podlä $ 6l ods.2 stavebného ztlkona upúšťaod miestneho zisťovania a ústneho
pojednávania, nakol'ko sú mu dobre známe pomery staveniska ažiadosť poskytuje
dostatočný podklad pľe
posúdenie navrhovanej stavby.
V zmysle $ 61 ods. 3 stavebného zźtkona, dotknutí účastnícikonania môžu uplatniť svoje námietky do
7 pľacovných dní odo dňa doľučenia tohto oznámenia. Na neskoršie podané námieiky .u
n"prihliud.r.'
V zmysle $ 6l ods' 6 stavebného zákonadotknuté orgány oznámiasvoje stanoviská v ľovnakej lehote,
v ktorej môžu uplatniť svojepripomienky a námietky účastnícikonania. Ak niektoý z orgtnov štátnej
správy
potrebuje na riadne posúdenie dlhšíčas, predĺzi stavebný úľadna jeho žiadosťlehotu p."a
uptynutĺň.
łĹ
3";
dotknut'ý oľgán v určen'ej alebo predĺženejlehote neoznámi svoje štanovisko k pouol'ouun"j
štuuu", má sa za
to, že so stavbou z hlädiska ním sledovaných záujmov súhlasí'
Stavebný

Do podkladov pre vydanie rozhodnutia možno nahliadnuť na stavebnom úrade v Miloslavove
v stránkové dni : pondelok: 08,00 _ 16,45 hod., streda: 08,00 _ l6,45 hod.
Ak sa niektoý z účastníkovkonania nechá zastupovať, predloží jeho zástupca plnú moc s podpisom toho
úěastníkakonania, ktoý sa nechá zastupovať'
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oznámenie sa doľučí:
rĺčastníkomkonania verejnou vyhláškou:
l. Západoslovenská distľibučnáa.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava
2. LT INVEST, s'r.o., AlŽbetin Dvor 1452,g00 42Miloslavov
3. DJ engineeľing s.r.o', Kĺajná 23,90O 42 Dunajská Lužná
a' Zýyym a neznámym úěastníkom konania - pľávnickým afyzickýmosobám, ktoĘých
vlastnícke
alebo iné pľáva k pozemkom a stavbám na nióh vrátańe suse-dn;1cň pozemkov a
staíieb môžu byť
stavebným povolením priamo dotknuté

vYve-sením na úľadnej tabuli a zverejnením na webovom sídle obce

Miloslavov podl'a $ 26 ods' 2 zźtkona
l"ľ'"ty.;"

č)''71/1967 Zb. o sptávnom konaní v znení neskoršíchpredpisov po dobu 15
dní. Päsledný deň tejto

dňom doručenia.

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

2 f ,"|, h

ĺĺ

pođ@becMiloslavov
I

181 @
90042 Miloslavov
Miloslavpv

oznámenie bolo zvesené dňa
Pečiatka, podpis

2020662182
Dotknufým
l. okresný úrad Senec, odbor SoŽP Senec, Huľbanova 2l'9O3 0l Senec
2.
okľesný úrad Senec, pozemkový a lesný odbor, Huľbanova 21,g03 01 Senec
3.
okľesný úrad Senec, odbor CDaPK, Hurbanova 2l,9o3 01 Senec
4.
ORÍ1aZZ, Hasičská 4,90Ż 0l Pezinok
5.
HYDRoMELIoRÁCts,š.p., Vraku nská 29, 8Ż5 63 Bľatislava 2 l 1
6.
MV SR, ORPZ-ODI v Senci, Hollého 8, P.o'Box 59,9o3 0l Senec
7.
BVS, a's., Pľešovská 48,826 46 Bratislava
8.
Západoslovenská distribučná, a.s', Čulenova 6, 8l6 47 Bľatislava l
9.
SPP - distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44lb, 825 lg Bratislava
l0. SVP,š.p.,oZ Bratislava, Správa vnútorných vôd Šamoľín,Hlavná 47,93l 01 Šamorín
l 1. Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28,8l7 62 Bratislava
lŻ' Krgský pamiatkový úrad, Leškova 17,8l l 04 Bratislava
13. RUVZ, Ružinovská 8, 820 09 Bratislava
14. PROGRES-TS, s.r.o., Kosodrevinová 44, 821 07 Bratislava
l5. MOSR ASM, Kutuzovova 8,83Ż 47 Bľatislava 3
l6' Regionálne cesty, a.s., Čučoriedková 6,8Ż7l2 Bratislava
17. Bľatislavský samosprávny kaj, odbor dopravy, Sabinovská l6, P.o.BoX 106, 820 05 Bratislava
18. TÜV SÜD, Slovakia s'ľ.o., Jašíkova6,8ż10J Bratislava

Co: stavebný

úrad _ spis

Na vedomie:
LZápadoslovenská distribučná a.s. Čulenova 6, 816 47 Bľatislava - nemá účinkydoručenia
2. LT INVEST, s.r'o., Alžbetin Dvor 1452,9oo 42 Miloslavov - nemá účinkydoiučęnia
3' DJ engineeľing s.r.o., Kľajná 23,9Oo 42 DunajskáLužnä- nemá účinkydáruěenia

