OBEC LOZORNO
Hlavná ulica Č. 1, 900 55 Lozorno
číslo: SÚ-I/2017

Lozorno 20.01.2017

Vec
Oznámeuie o začatí konania.
Obec Lozorno, stavebný úrad príslušný podľa ~ 117 zákona č. 50/1976 Zb. o úzenlnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)v znení neskorších predpisov (ďalcj len stavebný
zákon), podľa * 36 stavebného zákona oznamuje
začatie územného konania
na stavbu: „Tnívniky: SO 01 VN Prípojka, SO 02 NN rozvody, PS 01 Trafostanica“,
ktorá sa bude realizovaf na pozemkoch parcela registra „C“ Č. 9255/l, 9305/25, 9308/88, 9308/87,
9308/129, 9308/32, 9308/29, 9308/54, 9308/26, 9308/92, 9357/7, 9251/8 aregistra .‚E“ Č. 9157/1,
9157/900, 9280, 9281/900, 9304/901, 9269/900, 9268/900, 9306/900, 9375/902, 9308/901 liniová
stavba k. ú. Lozorno. Na vvdanie územného rozhodnutia podala návrh spoločnosť Západoslovenská
distribučná, a.s., Culenova 6, 816 47 Bratislava, ICO 36361 518 v zastúpení splnomocnenýni
zástupcom spoločnosťou cooperatc s.r.o., 900 55 Lozorno č. 80.
—

Objektová skladba:
SO 01 VN Prípojka
SO 02 NN rozvody
PS 01 Traf‘ostanica
Súčasne stavebný úrad nariaďuje k prerokovaniu žiadosti ústne pojednávaníe spojené s miestnym
zist‘ovaním na deň

10. februára 2016 (piatok~ o 8~hod.,
so stretnutím všetkých prizvaných na Obecnom úrade v Lozorne.
Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuf priamo na konaní alebo na Obecnom úrade v Lozorne
v stránkové dni do stanoveného termínu.
Účastníci konania móžu uplatniť svoje námietky pisomne do zápisnice na konaní, alebo
pisonmým podanim na tunajšom stavebnom úrade do stanoveného termínu. V rovnakej lehote
oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány štátnej správy a dotknuté orgaiúzácie.
V súlade s ~ 36 ods. 3 stavebného zákona, ak dotknutý orgán štátnej správy, ktor bol vyrozumený o
začatí úzeniného konania, neoznámí v určenej dobe svoje stanovisko k navrhovanej stavbe, má sa za to,
že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.
Ak niektorý z dotknutých orgánov potrebuje na riadne posúdenie návrhu dlhší čas, stavebný
úrad na jeho žiadosf určenú lehotu pred jej uplynutím, primerane predlži. Ak dotknutý orgán, ktor bol
vyrozumený o začatí územného konania. neoznámi v určenej alebo predlženej lehote svoje stanovisko
k navrhovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.
Stavebný úrad v zmysle ustanovenia * 42 stavebného zákona, upozorňuje účastníkov úzenrného
konania, že v odvolacom konaní sa neprihliadiie na námietkv a pripomienky, ktoré neboli uplatnené
v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byt‘.
Na námietky a pripomienkv. ktoré nebudú v určenom termíne uplatnené sa nebude prihliadať.
Ak sa nechá nicktorý z účastníkov zastupovat‘, predloží jeho zástupca písonrnú plná moc.

Začatie územného konania je v zmysle * 36 ods. 4 zakona Č. SO 1976 Zb (stavebný zákon) v
znení neskorších predpisov oznámené verejnou vyhláškou. preto musí byť podFa * 26 zák. č. 7111967
Zb. o správi~om konant v znení zmleti a doplnení spolu so situačn~ni vÝkresom vvvesené po dobu 15
dní na úradncj tabuli na Obecnom úrade v Lozorne. Posledn~ deň tejto lehoty sa považuje za deň
doručenia.

CI~L .O~.ORN~)
H!avná 1
900 55 Lozorno

Doručuje

Sa:

I.
Západoslovenská distiibitčiiá. as., Čulentna 6,91647 Bratislava doručenic vercjnou vyhláškou
2.
cooperate s.r.o.. 900 55 Lozorno č. 80 doručenie verejnou vhlá3kou
3.
projektant: Ing Jttraj Szabo, Roinano~a 27. 851 02 Bralislava doručenic vorejnou vvhláškott
Vlastnici dotknutých pozeinkov
4.
vercjnuu vvhláskou pro ~lastníkov pozcmko~ parcela registra „C~ Č. 9255 I, 9305 25. 9308 88. 9308 87. 9308 129, 9308 32, 9308 29,
9308 54, 9308 26, 9308 92. 93577. 9251 8 arcgistra .2‘ Č. 9157 I. 9157900. 9280. 9281 900. 9304 901 9269 900. 926S‘900.
9306 900, 9375 902, 9308 901 vk. ú, Lozorno ostatinch ncznánnch vlastniko~, ktoi*h ~lasLnicke abbo in~ prava k nclrnuteľntntiani
můžu byt‘ vydaným rozhodnutím prianlo dotknuté
5
ver~nou vyhláškou pro vlaslníkov susedných pozcinkov, ktor~ch vlastnickc abbo tne pra‘a k pozemkont abbo stavbám můžu byť
navrhovanou stavbou priamo dotknuté
Dotknulé orgány šátnej správy. samosprávy a správcovia inžinierskych skli:
6.
Okresný úrad Malacky. odbor slarosLlivosti O životné prostredie . posudzovanie vplyvo~, /Áhorácka 2942 60 t 901 Ot Malacky
7.
Okresiiý úrad Malacky, odborstarosllivosLi o životné prostredie . ochrana prirody a krajin~. Zahoracka 2942 60 \‚ 901 01 Malacky
8.
Okresný úrad Malacky. odbor starostlivosti O životné prostredic.SVS. Záhor.icka 294260 \‚ 901 01 Malack~
9.
Okj-csný úrad Malacky, odbor starostlivosti oživoiné prostrcdie- Ott Záhorácka 2942 ÓDA, 90! 01 Nlalack~
JO Okrcsný urad Malacky. pozemkový a besný úrad, Záhorácka 2942/60A. 901 Ot Nlalackv
JI Okrcsný úrad Malacky, odbor krizového riadenia. Záliorácka 2942 60A, 901 01 Malacky
12 Okrcsné riaditeľstvo l-Iasičského a záchranného zboi-u. Legionárska 882. 901 01 Malacky
13 Regionaln~ tirad vcrejného zdra~‘oiniciva, Ružinovská 8.82009 l3ratislava
14 Krajsky paniiatko~ý úrad. Leškova 17. Sil 04 Bratislava
IS SyP, sp., Správa povodia Moravy, Pri Nlaliiie 1.901 01 Malacky
16 S\ P s.p Karlovcsků 2.84217 Bratislava
17 Zapadoslo~ cnská distribucna, as.. Ct,lcnova 6. 91647 Bralislava
18 SPP. chstrihucia. as., Mlvnské Nin 44K 825 19 liralisluva
19 B\ 5, a.s Prešovska 48,82646 Bratislava
20 t.ozorno spol r,o.. illavna ulica Č. 1.90055 Lozorno
21 Sto~akTclokom,a,s.. Bajkalská 28,81762 I3ratislava
22 \IO SR \gcnlnra spravs majetku, Ktttt,zovova 8, 83247 t3ratislava
23. llvdrotnehorátie, šp., \ rakunská 29.82563 Bratislava
24. Organizácicalcbo občauia, klor~ch vlastittcke abbo ino pra~a k pozeaioin abbo stavt,áin můžu byt navrhovanou stavbou prianlo
dotknuté
25. tu

Doručuje Sa:
I.
2.

3.
4.
5.

Obec Lozorno. zasltipená SLarostom So Žiadosťéu O vyvesenie tolslo oznarnenia
~‘erejnoti vyhláškou pre vIasIníko~ pozeinko~ parcela registra „C Č. 9255 I, 9305 25. 9308 88, 9308 87. 9308 129. 930832,
9308 29. 9308 54, 930826.9308/92,93577,92518 aregistra „E~ Č. 91571,9157900,9280,9281900,9304901,9269900.
92681900. 9306 900. 9375/902. 9308/901 Vk. ú. Lozorno a ostatných neznáinych vlastnikov. ktorvch vlastníeke alebo inó práva
k nehntuej‘nostiam můžu byť vdaným rozhodnutím prlaino dotknuté
verejnou vyhláškou pre vlastnikov stisedných pozemko~; ktorých vlastníeke alebo Ině práva k pozenikom abbo stavbám můžu byť
navrhovanou stavbou priamo dotkrnitě
Organizácie alebo občania. ktorých vlastnicke aleho mé práva k pozcinkom alebo stavbám můžu byt‘ navrhovanou stavbou prianlo
dotknuté
tu

pnlolia: zákres stavby na podklade snímky z kaiastrábnej mapy vypracovaná Ing. Jurajoni Szabom

Obec Lozorno

uradná tabul‘a

oinainenic holo vwesenc dna

—

zverejnenie podobu 15 dní:

23 JAN. 2017

c::c LOZORNO
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