
Spoločný obecný úrad 
územného rozhodovania a stavebného poriadku 

Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš 
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Vybavuje Ing. Miroslav Vyparina 
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Tel. 044/5565341 

V E Ř E J N Á  V Y H L Á Š K A  

O Z N Á M E N I E  
o začatí územného konania a nariadenie ústného pojednávania 

Dňa 09.09.2015 podal navrhovatel' Slovák Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 
Bratislava v zastúpení Saša Obergries bytom Rudohorská 32, 974 11 Banská Bystrica 
návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „Telekomunikačná přípojka 
Bobrovec, stožiar ST, BTS LMBOB", na parcele č. KN-C 264/1 (KN-E 210/1, 239, 238, 
237, 236, 235,234/1) v k.ú. Trstené. Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie. 

Obec Trstené ako příslušný stavebný úrad podFa § 117 zák. č. 50/1976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), v znění neskorších predpisov, 
§ 5 písm. „a" zák. č. 608/2003 Z. z. o štátnej správě pre územné plánovanie, stavebný 
poriadok abývanie zastúpená Spoločným obecným úradom územného rozhodovania a 
stavebného poriadku oznamuje začatie územného konania podl'a § 36 ods. 1 zák. č. 50/1976 
Zb. dotknutým orgánom a známým účastníkom konania a súčasne nariaďuje ústné 
pojednáváme spojené s miestnym zisťovaním, ktoré sa uskutoční dňa 

so zrazom pozvaných na Spoločnom obecnom úřade územného rozhodovania a stavebného 
poriadku, Štúrova 1989/41 Liptovský Mikuláš, č.dv. 803. 

Do dokladov možno nahliadnuť pred dfiom ústného konania na Spoločnom obecnom 
úřade územného rozhodovania a stavebného poriadku počas úradných hodin apri ústnom 
pojednávaní. 

Účastníci konania móžu svoje námietky apripomienky uplatnit' najneskór na ústnom 
pojednávaní, inalc na ne nebude prihliadnuté. 

V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány a obec. Ak v určenej 
lehote svoje stanoviská neoznámia podl'a §36 ods. 3 stavebného zákona má za to, že so 
stavbou súhlasia. 

Podl'a § 42 ods. 5 stavebného zákona v odvolacom konaní sa neprihliada na námietky 
a pripomienky, ktoré neboli uplatněné v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci 
uplatněné mohli byť. 

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

Toto oznámenie je veřejnou vyhláškou apodFa § 26 zákona 71/1967 Zb. o správnom 
konaní v znění neskorších predpisov bude zverejnené po dobu 15 dní. Posledný deň 
zverejnenia je dňom doruč 

08.10. 2015 (štvrtok) o 10.00 hod. 

Liptovskom Mikuláši poverená vedením odboru ÚR a SP v Liptovskom Mikuláši 

Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš 



Doručuje sa 
- Obec Trstené, Anna Naďová - starostka obce, Trstené 52, 032 21 Trstené 
- Saša Obegries, Rudohorská 32, 974 11 Banská Bystrica - poverený zástupca 
- Vlastníci stavbou dotknutých pozemkov - doručuje sa veřejnou vyhláškou 

Toto oznámenie má podPa § 61 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 
a stavebnom poriadku ( stavebný zákon ) v znění neskorších predpisov povahu verejnej 
vyhlášky a podl'a § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní musí byť 
vyvesené v mieste obvyklým sposobom po dobu 15 dní na úradnej tabuli města 
Liptovský Mikuláš. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Súčasne musí byť 
obcou zverejnené aj iným sposobom v mieste obvyklým, najma na internete, v miestnom 
rozhlase, tlačí alebo na dočasnej úradnej tabuli na mieste, ktorého sa týka. 

Na vedomie 
- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor starostlivosti o ŽP - úsek ŠSOH, Vrbická 1993, 

031 01 Liptovský Mikuláš 
- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor starostlivosti o ŽP - úsek SSOPaK, Vrbická 

1993, 031 01 Liptovský Mikuláš 
- Okresný úrad Liptovský Mikuláš - Pozemkový a lesný odbor, Kollárova 2, 031 

01 Liptovský Mikuláš 

Úradny záznam 

Vyvesené v mieste stavby dňa: Zvesené dňa: 

11 -09- 2015 2 6 -09- 2015 
Vyvesené dňa: Zvesené dňa: 

KVEWMB ŠÍbLO li  Em d ň a_ 1 1 -09- 2015 
Oznámené iným sposobom (akým) 
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