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VEC : oznámenie o zač.atí rĺzemného konania a upustenie od ústneho pojednávania a
miestneho zist'ovania

obec Miloslavov, ako pľíslušný stavebný úľad l.stupňa podlä $ l 17 ods.1 zttkona ě.5011976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poľiadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) na
zák|ade návrhu zo dřla 28.09.2020, navrhovatel'a : LT INVEST' s.r.o.' Alžbetin Dvor 1452,900 42
Miloslavov. lČo: s I ooŻ 566 v Zest. DJ cngillccľillg s.ľ.tr., Kľajllłi 23, 900 42 Durlajsk.él LłlŽn:ll
na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby: ,,Technická infraśtľuktúľa obec Miloslavov, lokalita
RZ-ŻDNI.*, stavebné objekty: so.02 VeĘný vodovod a pľípojky, so.03 VeĘná kanalizácĺa
a pľípojky' Ps.02 Prečeľpávacia šachta kanalizácie' na pozemkoch podl'a registra ,'C" paľc. č.
146/4, 146/2, 160/1 (podl'a KNE parc. č. 1055), 1461196, 146/249, 147/24, 148/6, 148/17, k.ű.
Miloslavov, tunajší stavebný úrad podl'a $ 36 ods.1 stavebného zákona apodl'a $ 18 ods.3 zákona
ě'7I11967 Zb. o spľávnom konaní (správny poriadok) v znęní neskorších predpisov, oznamuje zaěatie
územného konania o umiestnení predmetnej stavby verejnou vyhláškou dotknuým oľgánom
a účastníkom konania.
obiektová skladba :

So.02 Verejný vodovod a prípojky
So.03 Verejná kana|izácia a prípojky
PS'02 Preěe rpáv acia šachta kanal izácie

Dňom podania návrhu bolo zač,até územné konanie.
Nakol'lĺo je pre űzemie spracovaná územnoplánovacia dokumentácia, na základe ktoĘ je možné

návľh posúdiť, stavebný úľad podl'a $ 36 ods. 2 stavebného zákona uprišťa od ristneho konania
a miestneho zisťovania.

Účastníci konania môžu svoje pripomienky a námietky uplatniť do 7 pracovných dní odo dňa
doručenia tohto oznámenia, na neskoršie podané námietky sa neprihliadne.

Podlä $ 36 ods.3 dotknuté orgány ozná'mia svoje stanoviská v rovnakej lehote, v kĺoĄ môžtl
uplatniť svoje pripomienky a námietky účastníci územného konania. Ak niektoqý z orgánov potrebuje
na riadne posúdenie návrhu dlhší čas, stavebný úrad na jeho žiadosť uľčenú lehotu pred jej uplynutím
primerane pľedlži. Ał' dotknud oľgán, ktoný bol vyrozumený o zaěatí územného konania 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 pripomienky, ktoré neboli uplatnené
v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť.

Do podkladov pre vydanie rozhodnutia možno nahliadnuť na stavebnom úľadę v Miloslavove
v stránkové dni : pondelok: 08,00 _ 16,45 hod., streda: 08,00 - 16'45 hod.

Ak sa niektoý z účastníkov konania nechá zastupovať' pľedloží jeho zástupca plnú moc
s podpisom toho účastníka konania, ktoý sa nechá zastupovať.
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OBEC MILOSLAVOV
Radničné námestie 181/1. 900 42 Miloslavov

oznámenie sa doručĺ :
ričastníkom konania veľej nou vyhláškou:
1/ LT INVEST' s.ľ.o., Alžbetin Dvor l45Ż,900 4Ż Miloslavov
Ż/DJ engineering s'r'o.' Krajná 23,900 42 Dunajská LuŽná
3l Známym aj neznámym právnickým a ýzickým osobám , ktoných vlastnícke alebo iné práva
k pozemkom a stavbám na nich vrátane susediacich pozemkov a stavieb môŽu byť űzemným
rozhodnutím priamo dotknuté

vyvesením na úradnej tabuli a zverejnením na webovom sídle obce Miloslavov podl'a $ 26 ods' 2
zákonač,.7I11967 Zb. o správnom konaní vznení neskorších pľedpisov po dobu l5 dní. Posledný deň
tejto lehoty je dňom doručenia.

Potvľdenie oznámenia konania veľejnou vyhláškou o umiestnení líniovej stavby:

oznámenie bolo vyvesené dňa , /ł ' /1 Zc lł oznámenie bolo zvesené dňa

Pečiatka, podpis Obec Miloslavov
Radničné námestie 181/1 o
9ťľ.4ŻMiloslavov

^Jo, oo gu948 DlČ:Ż02Ü6621,82

Dotknutym orgánom jednotlivo :

l. okľesný úrad Senec, odbor SoŽP Senec, Huľbanova Żl,903 0l Senec
2' okresný úľad Senec, pozemkový a lesný odbor, Hurbanova Żl,903 01 Senec
3. oRHaZZ, Hasičská 4,90Ż 0l Pezinok
4' HYDROMELIORÁCIE,š.p., VrakunskáŻ9,825 63 Bratislava 2l l
5. MV SR, ORPZ-ODI v Senci, Hollého 8, P.o.Box 59,903 0l Senec
6. BVS, a.s., Prešovská 48,8Ż6 46 Bratislava
7 . Západoslovenská distribučná, a.S., Čulenova 6, 816 47 Bľatislava 1
8. SPP - distribticia, a.s., Mlynské Nivy 44lb, 8Ż5 19 Bratislava
9. SVP,š'p.,oZ Bratislava, Spľáva vnútoľnýclr vôd Šamorín' Hlavná 47,93l 01 Šamorín
l0. Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, 81 7 62 Bratislava
l l. Krajský pamiatkový úrad, Leškova17,811 04 Bratislava
12. RUVZ, Ružinovská 8, 820 09 Bľatislava
13. PROGRES-TS' s'ľ.o.' Kosodľevinová 44, 821 07 Bratislava
14. MOSR ASM, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava3
l5. SITEL s.ľ.o., Kopčianska20lC,851 01 Bratislava
|6' Regionálne cesý' a.s., Čučoľiedková 6, 827 l2 Bratislava
l7. Urad Bľatislavského samosprávneho kľaja, Sabinovská l6, P.o.BoX l06, 820 05 Bratislava
18. MICHLOVSKÝ, spot. s r.o., Letná 79619,g2l 0l Piešt'any
1 9. MV SR, odbor telekomunikácií, Pribinova Ż, 8lŻ 7Ż Bratislava

CC): stavehný ŕlľaĺl - spis
Na vedomie:

l. LT INVEST' s.r.o.' AlŽbetin Dvoľ 1452,900 42 Miloslavov _ nemá účinky doľučenia
2. DJ engineeľing s.r.o', Krajná 23,900 42 Dunajská Lużná- nemá účinky doručenia

Pečiatka, podpis
)


