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SPOLOČNÝ OBECNÝ ÚRAD 
územného rozhodovania a stavebného poriadku 

ul. Štúrova 1989/41, 031 01 Liptovský Mikuláš 

Číslo IJRaSP 2015/04696-003/Le V L. Mikuláši 8.10.2015 

Oznámenie o začatí stavebného konania a o upuštění od ústného pojednávania 
(Veřejná vyhláška) 

Obec Závažná Porubá, ako příslušný stavebný úrad podFa § 117 v spojení s § 119 ods. 3 zákona 
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon ) v znění neskorších 
predpisov zastúpená Spoločným obecným úradom územného rozhodovania a stavebného poriadku 
v Liptovskom Mikuláši dostala dňa 13.8.2015 od Města Liptovský Mikuláš so sídlom Štúrova 
36, Liptovský Mikuláš žiadosť o povolenie změny stavby kompostáreň objekt SO 12 Hala 
fermentorov pred dokončením na pozemku pare. č. KN-C 741/5, 741/1 v k. ú. Okoličné. 

V súlade s § 61 ods. 1 a 2 stavebného zákona stavebný úrad oznamuje všetkým známým 
účastníkom konania a dotknutým orgánom, že dňom doručenia návrhu bolo začaté konanie 
o zmene stavby pred jej dokončením 

upúšťa od miestneho zisťovania a ústného pojednávania 

Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na tunajšom úřade dveře č. 804 
počas stránkových hodin v stránkové dni ( pondelok, piatok 8,00-11,30; 12,30-15,OOhod.; středa 
8,30-11,30, 12,30-16,30 hod.). 

Účastníci konania móžu svoje námietky uplatnit' do 7 pracovných dní odo dňa obdržania 
tohto oznámenia. Na neskoršie podané námietky nebude vzmysle § 61 ods. 1 stavebného zákona 
prihliadnuté. Účastníci konania alebo ich zástupcovia sú povinní bezodkladné oznámit' změnu 
bydliska, sídla akúkol'vek obdobnú skutočnosť nevyhnutnú na riadne doručovanie písomností 

Dotknuté orgány sú povinné oznámit' svoje stánoviská v rovnakej lehote, v ktorej móžu uplatnit' 
svoje námietky účastníci konania. Ak niektorý z dotknutých orgánov potřebuje na riadne 
posúdenie návrhu dlhší čas, stavebný úrad na jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím predíži. Ak 
dotknutý orgán vurčenej alebo predlženej lehote neoznámí svoje stanovisko kpovoťovanej 
stavbě, má sa za to, že so stavbou z hťadiska ním sledovaných záujmov súhlasí. 

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podFa § 61 ods. 4 stavebného zákona a musí byť 
vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. 
Súčasne musí byť obcou zverejnené aj iným spósobom v mieste obvyklým, najma v miestnom 
rozhlase, tlači alebo na dočasnej úradnej tabuli na mieste, ktorého sa týka. Dotknuté orgány sa 
upo vedomuj ú j ednotli vo. 
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Potvrdenie o vyvesení a zverejnení verejnej vyhlášky : 
správný orgán - Obec Závažná Porubá 

Vyvesené dňa Zvesené dňa Zverejnené iným spósobom 

Odtlačok úradnej pečiatky a podpis oprávnenej osoby 

Obec v mieste stavby - Město Liptovský Mikuláš 

Vyvesené dňa JÍL. ^Zvesené dňa J....!J ^Jlverejnené iným spósobom ..^^ 
ílI 

Odtlačok úradnej pečiatky a podpis oprávnenej osoby 

MĚSTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 
ME3T9KÝ ÚRAO 

931 42 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 

Obdržia: °"1 

stavebník Město Liptovský Mikuláš, odbor výstavby, Štúrova 1989/41, 031 01 L. Mikuláš 
Projektant Ing. arch. Bobák Pavol, ul. l.mája 1544/92, 031 01 L. Mikuláš 

Na vedomie 
Obec Závažná Porubá 
Okresné riaditeFstvo hasičského záchranného zboru, Námestie osloboditel'ov 1, 031 01 L. Mikuláš 
Okresný úrad odbor starostlivosti o ŽP úsek ŠSOPKaPVŽP, Vrbická 1993, 031 01L. Mikuláš + 
vyhodnotenie spósobu zapracovania podmienok, určených v rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní, projektová 
dokumentácia 
Okresný úrad odbor starostlivosti o ŽP úsek ŠSOO, Vrbická 1993, 031 01 L. Mikuláš 
Okresný úrad odbor starostlivosti o ŽP úsek ŠSOH, Vrbická 1993, 031 01L. Mikuláš 
Okresný úrad odbor starostlivosti o ŽP úsek ŠVS, Vrbická 1993, 031 01 L. Mikuláš 
Regionálna veterinárna a potravinová správa, Kollárova 2, 031 01 L. Mikuláš 
Liptovská vodárenská spoločnosť a. s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš 
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 


