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Vybavuje / linka
Ing.Kovalčíková

Miesto a dátum
Miloslavov 04.03.2020

VEC : oznámenie ozačatí územného konania a upustenie od űstneho pojednávania a
miestneho zist'ovania

obec Miloslavov, ako príslušný stavebný úrad l.stupňa podl'a $ l 17 ods.l zźlkona č;50/1976 Zb'
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskoľších pľedpisov (stavebný zákon) na
zźklade návrhu zo dňa 19.09.20l8, navrhovatelbv : Michal Bľna, 900 42 Miloslavov 489 a Ján Bľna,
Hlavná 3I7,900 42 Miloslavov v zast.Ing. arch. PeteľDodok, Nám. Sv. Rozálie 10,900 28Ivankapri
Dunaji na vydanie ľozhodnutia o umiestnení stavby: ,,IBV Miloslavov RZ 13/III, komunilcície
a inžinieľske sĺete", na pozemkoch podlä registľa ,,C" parc' ć' l48l19Ż až,l48l239,148/l0, 148/|79,
l48l400, I48lI2l, 148/305, I48/l82, ĺ481299, 148/300, 7481301, I48l3l4, 148/350, 148/305,
148ĺ798, k.ú. Miloslavov (podľa GP č. 1 16lŻ019 zo dňa 18.l l.2019, oveľený Správou katastra Senec
pod ěj. Gl-2297lŻ019 zo dňa 29.II.20l9} tunajší stavebný úrad podľa $ 36 ods.l stavebného
zźtkona apodl'a $ 18 ods.3 zátkona č,.7111967 Zb. osprávnom konaní (spľávny poriadok) vznení
neskorších predpisov, oznamuje zač,atie územného konania o umiestnení pľedmetnej stavby veĘnou
vyhláškou dotknuým orgánom a ťlěastníkom konania.

objektová skladba:
so 02 Komunikácia, spevnené plochy, dopľavné značenie
So 03 Vodovod + prípojky
So 05 Kanal'izźrcia splašková + pľípojky
so 06.l Distribuěný ľozvod NN
So 06.2 NN prípojky
So.08 VeĘné osvetlenie

Vzhl'adom na rozdelenĺe jednotlivých častí danej lokality, bolo pôvodné označenie Rz 13-B zmenené
naRZ 13/III.

Dňom podania návľhu bo|o zaěaté územné konanie.
Nakolko je pľe územie spracovaná územnoplánovacia dokumentácia, na ztlklade ktorej je možné

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

Účastníci konania môžu svoje pripomienky a námietky uplatniť do 7 pracovných dní odo dňa
doľučenia 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 úěastníci územného konania. Ak niektoý z orgánov potľebuje
na ľiadne posúdenie návrhu dlhší čas, stavebný úľad najeho žiadosť určenú lehotu pľedjej uplynutím
primerane predlži. Ak dotknuĘý oľgán, ktoľý bol vyrozumený o zaěatí územného konania neoznámi
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 nepľihliada na námietky a pripomienky, 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 stránkové dni : pondelok: 08,00 _ 16,45 hod., streda: 08,00 _ l6'45 hod'
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Ak sa niektoý z účastníkov konania nechá zastupovať, pľedloží jeho zástupca plnú moc
s podpisom toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupóvať.
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Oznámenie sa doľučí:
rĺčastníkom konania veľejnou vyhláškou:
1/ Michal Brna, 900 42 Miloslavov 489
2/Ján Brna' Hlavná3l7,900 42 Miloslavov
3/ Ing. arch. Peteľ Dodok, Nám. Sv. Rozálie 10' 900 28 Ivanka pri Dunaji
4l Známym aj neznźlmym právnickým a Ęzickým osobám', ktor17ch vlastnícke alebo iné práva
k pozemkom a stavbám na nich vrátane susediacich pozemkov a stavieb môžu byť úzeńným
rozhodnutím pľiamo dotknuté

vyvesením na úradnej tabuli a zverejnením na webovom sídle obce Miloslavov podl'a $ 26 ods. 2
zźtkonač.7111967 Zb. o správnom konaní v zneni neskoľších pľedpisov po dobu tíanĺ. Pósledný deň
tejto lehoty je dňom doľučenia.

Potvľdenie oznámenia konania veľejnou vyhláškou o umiestnení líniovej stavby:

oznámenie bolo vyvesené dňa , ? . j , Zł lł oznámenie bolo zvesené dňa :
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Dotknufým oľgánom jednotlivo :

1. okresný úrad Senec, odbor SoŽP Senec, Hurbanova Żl,go3 0l Senec2. okresný úrad Senec, pozemkový a lesný odbor, Hurbanova Żl,903 01 Senec3. okľesný úrad Senec' odbor krízového riadenia, Huľbanova ŻI, gO3 0l Senec4. oRHaZZ,Hasičská 4,9O2 01 Pezinok
5. HYDROMELIORÁCIE'š.p., Vrakunská29,8Ż5 63 Bratislava 2l l6. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, s"Lul.M l,84250 Bratislava 47. MV SR, ORPZ-ODI v Senci, Hollého 8, P.o.Box 59,gO3 0l Senec8. Dopravný úrad, Letisko M.R.Štefánika' 823 05 Bratislava
9. BVS, a.s., Prešovská 48,826 46 Bľatislava
10. Ztryadoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6,816 47 Bratislava l
1l. SPP - distribúcia, a.s', Mlynské Nivy 44lb, 825 |g Bľatislava
|2' SVP,š.p.,oZBratislava,SprávavnútornýchvôdŠamorín'Hlavná 47,g3l 01 Šamorínl3. Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28,8l7 62 Bratislava
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14. Slovenský zväz telesne postihnuĘých, Ševčenkova 19,85l 0l Bľatislava
l 5. Krajský pamiatkový úrad, Leškova ĺ7 ,8 l l 04 Bratislava
16. RUVZ, Ružinovská 8, 820 09 Bľatislava
l7. PROGRES-TS, s.r.o., Kosodľevinová 44, 82l 07 Bratislava
18. MOSR ASM, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava 3
l9. Úľad Bratislavského samosprávneho kaja, Sabinovská 16, P.o.BoX 106, 820 05 Bratislava
Ż0. MZ SR, Inšpektorát kúpelbv a žriediel, Limbová 2,837 52 Bratislava
2l. Agilita vodárenská spoločnosť, s.r.o., Panenská 7, 8l 1 03 Bratislava

Co: stavebný úrad - spis

Na vedomie:
l. Michal Brna, 900 42 Miloslavov 489 - nemá účinky doručenia
2. Ján Bma, Hlavná 3|7 ,900 42 Miloslavov _ nemá účinky doručenia
3. Ing. arch. Peteľ Dodok, Nám. Sv. Rozálie 10, 900 28 lvanka pri Dunaji _ nemá úěinky

doručenia




