
Spoločný obecný úrad 
územného rozhodovania a stavebného poriadku 

Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš 
Číslo: URaSP 2015/06876-02/VY 
Vybavuje: Ing. Miroslav Vyparina 
Tel.: 044/5565341 
E-mail: m.vyparina@mikulas.sk 

V Liptovskom Mikuláši: 30.12.2015 

V E Ř E J N Á  V Y H L Á Š K A  

Oznámenie o začatí stavebného konania a o nariadení ústného pojednávania podl'a § 61 
ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 

zákon) v znění neskorších predpisov 

Dňa 04.12.2015 podal navrhovatel' MĚSTO Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 
031 42 Liptovský Mikuláš návrh na vydanie stavebného povolenia na stavbu 
„Rekonštrukcia ul. Bodickej" - liniová stavba, umiestnená na parcelách podl'a priloženej 
situácie v k.ú. Bodiee. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie. 

Popis stavby: Stavba sa nachádza na ul. Bodická, městská časť Bodice, v úseku od 
křižovatky s ul. Potočná po křižovatku s ul. Pod brehom. Stavba je orientovaná v smere sever 
-juh. 

Obec Bobrovec ako příslušný stavebný úrad podFa § 117 a § 119 odst. 3 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 a bývanie zastúpená Spoločným obecným úradom územného 
rozhodovania a stavebného poriadku podl'a § 61 zák. č. 50/1976 Zb. stavebného zákona 
oznamuje začatie stavebného konania známým účastníkom a dotknutým orgánom a súčasne 
nariaďuje ústné pojednávanie 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. 805 o 8.45 hod. 

Do dokladov možno nahliadnuť na Spoločnom obecnom úřade územného 
rozhodovania a stavebného poriadku v Liptovskom Mikuláši pred dňom ústného 
pojednávania počas stránkových dní (pondelok od 8— ~ 11— a od 12— ~ 15—, středa od 8— ~ 
11— a od 12— ~ 16—, piatok od 8— ~ 11— a od 12— ~ 15—) a pri ústnom pojednávaní. 

Účastníci konania móžu svoje námietky apripomienky uplatnit' najneskór na ústnom 
pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté 
orgány. Ak vurčenej lehote svoje stanoviská neoznámia, podFa § 61 ods. 6 stavebného 
zákona sa má za to, že so stavbou súhlasia. 

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

26.01. 2016 o 09.00 hod. 

/ 

v i iptovskom Miiculasi Vedúca odboru ÚR a SP 
Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš 



Doručuje sa 

- Vlastníci stavbou dotknutých pozemkov - doručuje sa veřejnou vyhláškou 

Toto oznámenie má podl'a § 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 a obci Bobrovec. 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 
- Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánské nám. 19, 010 01 Žilina, 
- Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie - úsek ŠVS, Vrbická 1993, 031 01 

Lipt. Mikuláš, 
- Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie - úsek ŠSOPaK, Vrbická 1993, 031 

01 Lipt. Mikuláš, 
- Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie - úsek ŠSOH, Vrbická 1993, 031 01 

Lipt. Mikuláš, 
- Okresné riaditel'stvo hasičského a záchranného zboru, Nám. osloboditel'ov č. 1, 031 41 

Liptovský Mikuláš 
- Okresný úrad LM, odbor CD a PK, námestie osloboditefov 1, 031 41 Liptovský Mikuláš 
- Okresný úrad Žilina, odbor CD a PK, Předměstská 1613, 010 04 Žilina 
- Regionálny úrad veřejného zdravotnictva so sídlom v LM, ul. Stúrova 36, 031 80 

Liptovský Mikuláš, 
- Obec Bobrovec, Bobrovec 110, 032 21 Bobrovec 
- LVS, a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš, 
- Slovák Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 
- SPP - Distribúcia, a.s., Mlýnské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 
- SVP - OZ Pieštany, Správa povodia Horného Váhu, ul. Jána Janečka 36, 034 01 

Ružomberok 
- Dopravoprojekt a. s. Bratislava, Středisko Lipt. Mikuláš, Ester Šimerovej Martinčekovej 

4505/2, 031 01 Liptovský Mikuláš 
- Správa ciest ŽSK, Ul. M. Rázusa 104, 010 01 Žilina 
- SSE - Distribúcia a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 
- Slovenská správa ciest, Martina Rázusa 104/A, 010 01 Žilina 
- Městský úrad, odbor výstavby, Štúra 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš 



Úradný záznam 

Vyvesené v mieste stavby dňa: Zvesené dňa: 

1 5 -01- 2016 q 1 „17. 2()1Sj 
Vyvesené dňa: Zvesené dňa: 

~  , ,  wam'stbiovtsm- 3 1 " 1 2 "  Oznamene mým sposobom (akým) dna: 

MĚSTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 
Odtlačok úradnej pečiatky a podpis oprávnenej osoby : městský úrao 

891 42 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 
0 - 1  
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