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VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Oznámenie o začatí stavebného konania
a upustenie od ústneho pojednávania

Stavebník mesto Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš,
ICO 00315 524 podal dňa 07.09.2017 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu
„Chodník Demänová“, ktorá má byť umiestnená na pozemkoch parc. č. liniová stavba
(chodník v severojužnom smere paralelne s cestou 11/584 Liptovský Mikuláš — Demänovská
Dolina (Jasná); začina na južnom okraji Deminovskej cesty cca 72 mod križovaky s ulicou
Sirokou smerom do Demänovskej Doliny a končí v križovatke s ulicou Mlynisko; celková
dížka úpravy je 177,15 rn) v k. ú. Dcmänová. Uvedeným dňom bob začatě stavebné
konanie.

Mesto Liptovský Mikuláš ako prís1ušn stavebný úrad podFa * 120 zák. č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavehnorn poriadku (stavebný zákon) v zneni neskorších prcdpisov.

5 písm. ..a“ zák. č. 608/2003 Z. z. o štátnci správc pre územné plánovanie. stavebný
poriadok a bývanic a 3a ods. 4 zákona 135/1961 Zb. (cestný zákon) v zncní neskorších
predpisov zastúpené Spoločným obecným úradom územnáho rozhodovania a stavebného
poriadku v Liptovskom Mikuláši oznamuje začatie stavebného konania v súlade
s ustanovením 61 ods. 1, zák. č. 50/l 976 Zb. stavebného zákona a podľa 61 ods. 2 upúšťa
od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania.

Do dokladov možno nahliadnuť na Spoločnom obecnom úrade územného
rozhodovania a stavebného poriadku v Liptovskom Mikuláši počas stránkových dní
(pondelok od 8— I l a od 12L l5. streda od gL 11 aod 12— 16. piatokod 8—
11aod 12— l5).

Účastnici konania móžu svoje námietky uplatniť do 7 pracovných dni od doručenia
tohto oznámenia, inak sa na ne neprihliadne. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská
dotknuté orgány. Ak niektorý z orgánov štátnej správy potrebuje na riadne posúdenie dlhší
čas. predlži stavebný úrad na jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím. Ak v určenej lehote
svoje stanoviská neoznámia podfa * 61 ods. 6 stavebného zákona, sa má za to. že so stavbou
súhlasia.

Ak sa nechá niektorý z účas(níkov konania zastupovaC, predloži jeho zástupca pisomnú
plnú moc s overením podpisu toho účastníka konania. ktorý sa nechá zastupovať,
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Doručuje sa
— vlastníkom dotknutých a susedných pozemkov a stavieb v súbehu s prcdmetnou

umiestňovanou stavbou. ako aj ostatným účastníkom konania sa toto oznámenie doručuje
formou vcrcjnej vyhlášky

Toto oznámenie má podFa 61 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskoršíeh predpisov povahu vcrejncj
vyhlášky a podl‘a 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní musí byť
vyvesené v mieste obvyklým spósobom po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta
Liptovský Mikuláš. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Súčasne musí byť
obcou zverejnené aj mým spbsobom v mieste obvyklým, najmä na internete,
v miestnom rozhlase, tlači alebo na dočasnej úradnej tabuli na micste, ktorého sa t-ýka.

Na vedomie
— Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ZP. úsek SSOH. SSOPaK. SVS.

Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš
— Okresný úrad Liptovský Mikuláš, pozemkový a lesný odbor, Kollárova 2, 031 01

Liptovský Mikuláš
— Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,

Námestie osloboditeľov 1,031 41 Liptovský Mikuláš
— Správa dest ŽSK, závod Liptov, Pod stráňami 4,031 01 Liptovský Mikuláš
— Krajský pamiatkový úrad Žilina. Mariánskc nám. 19,01001 Zitina -

— Ministerstvo obrany SR. Agentúra správy majetku. Detašovaná pracovisko stred. CSA 7,
97431 Banská Bystrica

— Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš
— Stredoslovenská energetika — Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Zilina
— Slovenský plynárenský priernysel — distribůcia, a.s.. Mlynské nivy 44/b, 825 19 Bratislava

26
— Slovak Telekom, a.s.. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
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