OBEC
MOKRÝ HÁJ
Obecný úrad Mokrý Háj , 908 65 Mokrý Háj
___________________________________________________________________________
Č. Výst. SSÚ-2022/ 299,2/2022
Skalica dňa 12.1.2022
Telefón: 034-6903 236
e-mail: kucharicova.jana@mesto.skalica.sk
VEREJNÁ

VYHLÁŠKA

OZNÁMENIE
o začatí kolaudačného konania spojeného so zmenou stavby
a pozvanie na ústne konanie
žiadateľ:
MESTO
S K A L I C A , IČO: 00309982
podal dňa 10.1.12022 na tunajšom stavebnom úrade n á v r h na kolaudáciu stavby spojenú so
zmenou stavby :
"Rozšírenie VO siete, Skalica – Mokrý Háj „
Zmena stavby pozostáva:
- v úseku trasy VO od stožiara 1-A po stožiar 15-A je osadených 7ks stĺpov so solárnymi
svietidlami, nie je realizovaný zemný káblový rozvod
-úsek od stĺpa 16.-B po 31.-A je v pôvodnej trase. Nové stĺpy označené B-1 až B-5 sú napojené
na novú podzemnú trasu el. energie a sú na nových pozinkovaných stĺpoch , kde sú osadené
svietidlá ZEUS LED 40W – 5 ks, 11ks svietidiel ZEUS LED 40W je osadených aj na
stávajúcich betónových stĺpoch distribučného NN vedenia
- z úpravy rozvádzača RVO .
Obec Mokrý Háj, ako príslušný stavebný úrad podľa §119 odst.3 zák.č.50/1976 Zb. o
územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
(určený Krajským stavebný úradom Trnava, nástupnícka organizácia Okresný úrad Trnava,
odbor výstavby a bytovej politiky ) v súlade s ustanovením v súlade s ustanovením § 80 a
§81 odst.4 stavené zákona. 50/1976 Zb. n a r i a ď u j e k predloženému návrhu ústne konanie
spojené s miestnym zisťovaním na
deň 17.2.2022 o 8.00 hod. so zrazom na MsÚ Skalica, stavebný úrad č.d. 236.
Do dokladov rozhodnutia možno nahliadnuť pred dňom ústneho konania na tunajšom úrade v
dni: pondelok od 8.00 do 15.30 hod.,streda od 8.00 do 16.30 hod., a pri ústnom konaní.
Na ústne konanie je navrhovateľ povinný pripraviť:
- doklad o zameraní stavby
- doklady o výsledkoch predpísaných skúšok
-dokumentáciu overenú stavebným úradom v stavebnom konaní, alebo pri povoľovaní zmien
stavby, stavebné povolenie,
Účastníci konania a dotknuté orgány štátnej správy môžu svoje námietky a stanoviská
uplatniť najneskôr pri tomto konaní, inak nebude na ne prihliadnuté.

Ing. Jana Kucharičová
Obec Mokrý Háj
stavebný úrad
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Doručí sa:
1/ verejná vyhláška
Oznámi sa:
2/ Mesto Skalica, primátorka
3/ Marián DIMMEL- Elektroprojekt , Kvetná č. 1122/8, Senica
4/ Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova č. 6, Bratislava 816 47
5/ Trnavský samosprávny kraj , Starohájska 10, Trnava
6/ Správa a údržba ciest TSK, Bulharská č. 39, Trnava
7/ Okresný úrad Senica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Vajanského
8/ REMI s.r.o., Kráľovská č. 7, Skalica,
9/ JD ROZHLASY s.r.o., Horní Bečva 968, 756 57 Horní Bečva
10/ SMM s.r.o., Námestie slobody č. 10, Skalica
11/ OÚ Skalica, ŽP
12/ ORHaZZ Skalica, Štúrova č. 1, Holíč
13/ RÚVZ Senica
14/ Inšpektorát práce Trnava, J. Bottu 4, 917 01 Trnava
15/ ku spisu

Vyvesené dňa : 12.1.2022

Zvesené dňa: 27.1.2022

