SPOLOČNÝ OBECNÝ ÚRAD
územného rozhodovania a stavebného poriadku v Liptovskom Mikuláši

Štúrova 1989/41,031 01 Liptovský Mikuláš
Číslo: MsÚ/ÚR a SP/2016/06828-02/Bot

V Liptovskom Mikuláši: 02.11.2016

Vybavuje: Ing. Tomáš Borsík
Tel.: +421 -044/55 65 344
E-mail: tomas.borsik@mikulas.sk

VEŘEJNÁ

VYHLÁŠKA

Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústného pojednávania
a miestneho zisťovania podl'a § 61 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znění neskorších predpisov
Stavebník Město Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 031 01 Liptovský Mikuláš
podal dňa 27.10.2016 na Spoločný obecný úrad územného rozhodovania stavebného poriadku
v Liptovskom Mikuláši žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Regenerácia
sídliska Podbreziny, objekt SO 127 Dopravné zariadenie a statická doprava ul. Jabloňová" na pozemku pare. č. KN-C 773/1 v k. ú. Okoličné.
Na stavbu bolo vydané územné rozhodnutie obcou Závažná Porubá pod č. ÚR a SP
2009/02414-04 Ta zo dňa 05.06.2009. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.

Popis stavby: Predmetom stavby sú stavebné úpravy parkovacích ploch pred bytovým
domom č. 523 v počte 12 jestvujúcich parkovacích miest a vybudovat' 20 nových parkovacích
miest. Riesením sa dostane 32 parkovacích miest a z toho 2 miesta pre osoby s telesným
postihom. Na umiestnenie 2 jestvujúcich kontajnerov sa stavebne upraví jestvujúca spevnená
plocha vedla uličnej vpuste tak aby sa dal vybudovat' nový chodník pred chodcov.
K jestvujúcej spevnenej ploché z južnej strany bude dobudovaný chodník pre chodcov o šírke
l,5m. Spevnené asfaltové plochy pred vstupom do BD budú nahradené spevnenými plochami
so zámkovej dlažby. Chodník, ktorý prechádza tesne popři BD zo západnej strany sa
zdemontuje a přeloží min. 8,0 m od BD. Dobudované bude vodorovné a zvislé dopravné
značenie. Budú zrealizované aj sadové úpravy.
Město Liptovský Mikuláš, ako příslušný stavebný úrad podl'a § 120 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, § 3a ods. 4 zákona 135/1961 Zb. (o pozemných komunikáciách)
v znění neskorších predpisov oznamuje začatie stavebného konania známým účastníkom
a dotknutým orgánom.
Vzhl'adom k tomu, že podaná žiadosť s dokladmi a dokumentáciou poskytujú
dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby podťa § 61 ods. 1 stavebného zákona,
upúšťa sa podťa § 61 ods. 2 od ústného pojednávania a miestneho zisťovania.
Do dokladov možno nahliadnuť na Spoločnom obecnom úřade územného rozhodovania
a stavebného poriadku, ul. Štúrova 1989/41, Liptovský Mikuláš počas stránkových hodin
(pondelok, středa, piatok).
Účastníci konania móžu svoje námietky uplatnit' do 7 pracovných dní od doručenia
tohto oznámenia, inak na ne nebude prihliadnuté.
V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány. Ak niektorý z orgánov
štátnej správy potřebuje na riadne posúdenie dlhší čas, predíži stavebný úrad na jeho žiadosť
lehotu pred jej uplynutím. Ak dotknutý orgán podťa § 61 ods. 6 stavebného zákona v určenej
alebo predlženej lehote neoznámí svoje stanovisko k povoťovanej stavbě, má sa za to, že so
stavbou z hťadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovat', předloží jeho zástupca písomnú
plnú moc s overením podpisu toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovat'.
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Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podl'a § 61 ods. 4 stavebného zákona v
znění neskorších predpisov. Doručenie veřejnou vyhláškou sa vykoná tak, že sa
písomnosť vyvěsí po dobu 15 dní na úradnej tabuli města Liptovský Mikuláš a súčasne
iným sposobom, najma v miestnej tlačí, rozhlase, internetovej stránke alebo na dočasnej
úradnej tabuli správného orgánu a na mieste, ktorého sa konanie týka. Posledný deň 15
dňovej lehoty je dňom doručenia.
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Odtlačok pečiatky a podpis
oprávnenej osoby
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Doručuje sa
- Město Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš
- Vlastníci dotknutých pozemkov - doručenie veřejnou vyhláškou
Na vedomie
- Město Liptovský Mikuláš, Odbor výstavby, Štúrova 1989/41, 031 01 Liptovský Mikuláš
- Město Liptovský Mikuláš, Odbor životného prostredia a dopravy, oddelenie cestnej
dopravy, pozemných komunikácií a veřejných priestranstiev, Štúrova 1989/41,
031 01 Liptovský Mikuláš
- Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, detaš. pracovisko Střed, ul. ČSA 7, BA
- Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Banská Bystrica, Oddelenie telekomunikačných
služieb, Ul. 9. mája č. 1, 974 86 Banská Bystrica
- Slovák Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
- LiptovNet a.s., Belopotockého 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
- Imafex spol. s.r.o., Belopotockého 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
- LMT a.s., Ul. 1. mája 137/43, 031 01 Liptovský Mikuláš
- Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánské nám. 19, 010 01 Žilina
- Energotel, a.s., pracovisko Vodné elektrárne Trenčín, Soblahovská 2, 911 69 Trenčín
- SSE, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
- SPP - Distribúcia, a.s., Závodskí cesta 26/2949, 010 22 Žilina
- Orange Slovensko, a.s., Michlovský, spol. s r.o., UC 2-údržbové centrum BB,
Zvolenská cesta 21, 974 05 Banská Bystrica
- Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš
- Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie - úsek ŠSOH,
Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš
- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor starostlivosti o ŽP - úsek ŠVS,
Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš
- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor krizového riadenia,
Námestie osloboditel'ov 1, 031 41 Liptovský Mikuláš
- Okresné riaditel'stvo hasičského a záchranného zboru, Podtatranského 25,
031 41 Liptovský Mikuláš

Bez overenia inzinierskych sieti!
ODSTRANENIE
- AB - h r . 8 0 mm, 8 0 , 0 m2
( p r e d a o k o l o v c h o d o v d o BD )

ZODP. PROJEKTANT

A SPEV. PLOCHYY

- AB - 3 7 6 m2
PRE CHODCOV - Z D - 1 6 8 , 0 m 2
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MĚSTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
REGENERÁCIA SÍDLISKA PODBREZINY
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SO 127 DOPRAVNÉ ZARIADENIA A STATICKÁ DOPRAVA
DOPRAVNÉ STAVBY
MIERKA

OBSAH
VÝKRESU

ODVODŇOVACÍ ŽLAB - H A U R A T O N , d l . 5 0 m

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

DÁTUM

PROFESIA

SADOVÉ ÚPRAVY - PARKOVÝ

VYPRACOVAL
Ing.STRAKA

VÝSTAVBY :

INVESTOR :

CHODNÍKY

J.

Lipt. Mikuláš^
MIESTO

NOVE PARKOVACIE PLOCHY

před začatím zemných prác vytýčit !!!

Z m ě n a č . 1, z 1 0 / 2 0 1 6
Ing.STRAKA

DEMONTÁŽ CHODNÍKA - ZD - 3 8 , 0 m2

Podzemně siete a zariadenia je nutné

SITUACIA

1 : 500
kótované v mm
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