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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
O z n á m e n i e  

o začatí stavebného konania a upustenie od ústného pojednávania 

Stavebník Stredoslovenská energetika - Distribúcia a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 
47 Žilina IČO 36442151 zastúpená Ing. Zdenkou Ilavskou, SSE-D a.s., kpt.Nálepku 16A, 
031 80 Liptovský Mikuláš podal dňa 21.4.2015 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na 
stavbu „Liptovský Mikuláš - Ploštin - Zahustenie TS Španie", NN rozvody, VN rozvody, 
trafostanica, liniová stavba, na pozemkoch parc.č. KN-C 1000 (KN-E297), KN-C 1002 
(KN-E 951/1), KN-C 583/1, KN-C 583/2, KN-C 583/3 (KN-E482), KN-C 960 (KN-E 
960), v katastrálnom území 11'anovo a na pozemkoch parc.č. KN-C 6665 (KN-E 6665), 
KN-C 4342/4, KN-C 4342/5, KN-C 6624/7, KN-C 6624/2 (KN-E 6624/2), KN-C 6624/4, 
KN-C 4240/23, KN-C 6624/5, KN-C 6624/6, KN-C 4240/31, KN-C 4240/30, KN-C 
4240/29, KN-C 4240/19 (KN-E 4238, KN-E 4237)KN-C 4240/16 v katastrálnom území 
Ploštin. 

Rozhodnutie o umiestnení stavby „Liptovský Mikuláš - Ploštin - Zahustenie TS 
Španie" vydalo město Liptovský Mikuláš dňa 12.3.2015 rozhodnutím č. ÚRaSP 
2014/0723 8-03/Zt. 

Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie. 

Město Liptovský Mikuláš, příslušný stavebný úrad podl'a §117 zálc. č.50/1976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znění neskoršíeh predpisov 
a § 5 písm.a zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správě pre územné rozhodovanie, stavebný 
poriadok a bývanie, oznamuje začatie stavebného konania známým účastníkom a dotknutým 
orgánom. Vzhl'adom tomu, že podaná žiadosť s dokladmi a dokumentáeiou poskytujú 
dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby v súlade s ustanovením §-u 61 ods.l 
stavebného zákona, upúšťa sa podťa §-u 61 ods.2 od ústného konania amiestneho 
zisťovania. 

Do dokladov možno nahliadnuť na Spoločnom obeenom úřade územného 
rozhodovania a stavebného poriadku v Lipt. Mikuláši počas úradných hodin. 
Účastníci konania móžu svoje námietky uplatnit' do 7 pracovných dní od doručenia tohto 
oznámenia, inak sa na ne neprihliadne. 

V rovnakej lehote oznámia svoje stánoviská dotknuté orgány. Ak v určenej lehote 
svoje stanoviská neoznámia podťa §-u 61 ods. 5 stavebného zákona sa má za to, že so 
stavbou súhlasia. 

Ak sa nechá niektorý zúčastníkov konania zastupovat', předloží jeho zástupca 
písomnú plnú moc s overením podpisu toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovat'. 

Toto oznámenie je veřejnou vyhláškou a podťa § 26 zákona 71/67 Zb. o správnom 
konaní v znění neskoršíeh predpisov bude zverejnené po dobu 15 dní. Posledný deň 
zverejnenia je dňom doručenia. 

Správný orgán zveřejní písomnosť súčasne iným, v mieste obvyklým spósobom. 
Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Do lehoty sa nezapočítává v súlade s § 27 
ods.2 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znění neskoršíeh predpisov deň, keď došlo 
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ku skutečnosti určujúcej začiatok lehoty, t,j, deň, keď bola veřejná vyhláška vyvesená 
a zverejnená. 

"a a stavební" j 
omhfr. y'0 p0rIadkuIng.Alena Vinčurová 
...,,. " dM poverená vedením odboru ÚRaSP 
- liptovský Mikuién 

Doručuje sa 
Ing. Zdenka Ilavská, SSE-D a.s., kpt.Nálepku 16A, 031 80 Liptovský Mikuláš 
Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36, 817 15 Bratislava 
Urbár a komposesorát, Pozemkové spoločenstvo 11'anovo, 031 01 Liptovský Mikuláš, 
Ing.Lúčanová Zlatica, predsedníčka 
Ján Kriško, SSE-Da.s., Pri Rajčianlce 2927/8, 010 47 Žilina 

Vlastníci dotknutých nehnutel'ností a susedných nehnutďností - doručuje sa veřejnou 
vyhláškou 

Na vedomie 
Stredoslovenská energetika - Distribúcia a.s., Pri Rajčianlce 2927/8, 010 47 Žilina 
Okresný úrad, odbor pozemkový a lesný, ul. Kollárova č.2, 031 01 Liptovský Mikuláš 
Okresný úrad odbor starostlivosti o životné prostredie - úsek ŠSOH, Vrbická 1993, 031 01 
Liptovský Mikuláš 
Okresný úrad odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek SVS, Vrbická 1993, 031 01 
Liptovský Mikuláš 
Okresný úrad odbor starostlivosti o životné prostredie - úsek ŠSOPK, Vrbická 1993, 031 01 
Liptovský Mikuláš 
Okresné riaditefstvo hasičského a záchranného zboru, Nám. osloboditefov č. 1, 031 41 
Liptovský Mikuláš 
Slovák Telekom, a.s., Poštová č.l, 010 08 Žilina 
Hydromeliorácie, š.p., Ul. Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 
Slovenský vodohospodářsky podnik, Správa povodia horného Váhu Ružomberok 
Okresný úřadu Liptovský Mikuláš, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, 
Správa ciest Žilinského samosprávného kraj a, Pod stráňami 

Úradný záznam 
Veřejná vyhláška bola vyvesená na úradnej tabuli města /obce dňa : 
Veřejná vyhláška bola zvesená z úradnej tabule města /obce dňa : 
Oznámené iným spósobom v mieste obvyklým : 
(web stránka, rozhlas, lokálně TV, a iné miestne médiá ) 
Odtlačok úradnej pečiatky a podpis oprávnenej osoby : 
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