OBEC MILOSLAVOV

Radničnénámestie 18l/1.900 42 Mĺloslavov

podl'a ľozdel'ovníka
Váš list č.lzo dřn

Naše číslo

Vybavuje / linka

21.09.2020

4678-97 32/2020/KK

Ing.Kovalčíková

Miesto a dátum
Miloslavov 20.10.2020

VEC : Oznámenie

ozač.atíúzemného konania a upustenie od ústneho pojednávania a
miestneho zist'ovania

obęc Miloslavov, ako príslušnýstavebný úrad I'stupňa podl'a $ 1l7 ods.I zźtkona č,.5011976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) na
záfülade návľhu zo dřn Żl.0g.2020, navrhovatel'a: Ztlpadoslovenská distribuěná a.s., Čulenova 6, 8l6

47 Bratislava' IČo :3636| 5l8 vzast. Andľea Walters,

9O0 4Ż Miloslavov 249, navydanie
rozhodnutia o umicstncní stavby: ,rMiloslavov, posilnenie ľozvodov NN lokality RZ_l2lII.", na
pozemkoch podl'a registra,,C" parc. č. 426/118,4261119,426112,426172,426160,426137,42617s,
lŻ0' 426/9l, 426/38, 426192, 426198' 426/t07, 426/49, k.ri. Miloslavov, tunajšístavebný úrad podl'a
$ 36 ods.1 stavebného zákona apod|'a $ l8 ods'3 zźtkonač,.7|l|967Zb. osprávnom konaní (správny
poriadok) v znení nęskoršíchpredpisov, oznamuje zač,atie územného konania o umiestnení pľedmetnej
stavby veľejnou vyhláškou dotknuým orgánom a účastníkomkonania.

objektová skladba
SO.0l Posilnenie rozvodov NN
PS.0l Úprava transfoľmovne TS 45-2
:

Dňom podania návrhu bolo zač,atéűzemné konanie.
Nakolko je pre územie spracovaná územnoplánovacia dokumentácia, na ztlklade ktorej je možné
návrh posúdiť, stavebný úrad podlä $ 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 nepľilrliadne.
Podl'a $ 36 ods.3 dotknuté orgány oznámia svoje stanoviská v rovnakej lehote, v ktoĘ môŽu
uplatniť svoje pripomienky a námietky účastníciúzemného konania. Ak niektoý z oľgánov potrebuje
na riadne posúdenie návrhu dlhšíčas' stavebný úrad najeho žiadosť uľčenúlehotu pľedjej uplynutím
pľimerane predlži. Ak dotknuý orgán, ktoĘŕ bol vyrozumený o začatíúzemnéhokonania neoznámi
v určenej alebo predlŽenej lehote svoje stanovisko k navrhovanej stavbe, má sa za to, że so stavbou
z hl'adiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

V odvolacom konaní sa neprihliada na námietky

a

pľipomienky, ktoľéneboli uplatnené

v prvostupňovom konaní v uľčenejlehote' hoci uplatnené mohli byť.

Do podkladov pre vydanie rozhodnutia moŽno nahliadnuť na stavebnom úrade v Miloslavove
pondelok: 08'00 - 16,45 hod'' stľeda: 08,00 _ 16,45 hod.
niektoý z účastníkovkonania nechá zastupovať, predloŽí jeho zástupca

v stránkové dni

Ak sa

:

s podpisom toho úěastníka konania,

ktoý

plnú moc

sa nechá zastupovať.
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OBEC MILOSLAVOV
Radničnénámestie 181/1.900 42 Miloslavov

Oznámenĺe sa doľučí:
účastníkomkonania veľejnou vyhláškou:

ll Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 8l6 47 Bľatislava
2l Andrea Walters, 900 42 Miloslavov 249
3l Známym aj neznámym právnickým a ýzickým osobám ' ktoých vlastnícke alebo iné práva
k pozemkom a stavbám na nich vrátane susediacich pozemkov a stavieb môžu byť územným
rozhodnutím pľiamo dotknuté

vyvesením na úradnej tabuli a zverejnením na webovom sídle obce Miloslavov podlä $ 26 ods. 2
zźlkonač.7l11967 Zb. o správnom konaní v znení neskoršíchpľedpisov po dobu l5 dní. Posledný deň
tejto lehoty je dňom doručenia.
Potvľdenie oznłĺlneniu konuniu vcrcjnou vyhlúškou u unricstncní líniovcj stuvby:

26 b 7o?o
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Dotknufým oľgánom jednotlivo

1'
Ż.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

:

okresný úrad Senec, odboľ SoŽP Senec, Huľbanova 21,g03 0l Senec
okresný úrad Senec, pozemkový a lesný odbor, Hurbanova Żl,903 0l Senec
oRÍ\aZZ, Hasičská 4,902 0l Pezinok
HYDROMELIORÁCIE,š.p., Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 2l l
BVS, a.s., Prešovská 48,826 46 Bratislava
Západoslovenská distľibučná' a.s., Čulenova 6, 8l6 47 Bratislava 1
SPP _ distribúcia, a.s.' Mlynské Nivy 44ib, 8Ż5 19 Bratislava
SVP,š.p.,oZ Bľatislava' Správavnútorných vôd Šamorín,Hlavná 47,93l 0l Šamorín
Slovak Telekom'a.s., Bajkalská 28, 8l 7 62 Bratislava
10. Kľajský pamiatkový úľad,Leškova 17 ,8l 1 04 Bratislava
l l ' RUVZ' Ružinovská 8, 820 09 Bratislava
12. PROGRES-TS, s.r.o., Kosodľevinová 44,82| 07 Bratislava
l3. TÜV SÜD, Slovakia s.r.o., Jašíkova6,8Ż| 03 Bľatislava
14. MOSR ASM, Kutuzovova 8,83Ż 47 Bratislava3
l5. MICHLOVSKÝ, spol. s ľ.o., Letná 796ĺ9, 92| Ol Piešťany

Co: - stavebný úrad _ spis
Na vedomie:
1. Západoslovenská distribučná a.s., Čutenova 6, 816 47 Bratislava - nemá účinkydoručenia
2. Andľea Walters, 900 4Ż Miloslavov Ż49 _ nęmá účinkydoručenia

