SPOLOČNÝ OBECNÝ ÚRAD
územného rozhodovania a stavebného poriadku v Liptovskom Mikuláši
Štúrova 1989/41,031 01 Liptovský Mikuláš
Číslo: ÚR a SP 2016/02939-02 Šu
Vybavuje: Ing. Šuveríková, 044/5565344

VEŘEJNÁ

Lipt. Mikuláš, dňa 6.4.2016

VYHLÁŠKA

Oznámenie o začatí územného konania a o nariadení ústného pojednávania podFa §36 ods.4
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v
znění neskorších predpisov

Stavebník Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., (ičo: 36 442151) ul. Pri
Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina zastúpený spol.EDWIN, s.r.o., Růžová dolina 10, 821 09
Bratislava podal dňa 30.3.2016 na Spoločný obecný úrad územného rozhodovania a stavebného
poriadku v Liptovskom Mikuláši návrh na vydanie územného rozhodnutia na stavbu ' Liptovský
Mikuláš - Palúdzka - NN káblové vedenie pre 7 RD ISO ' - liniová stavba k.ú. Palúdzka.
Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.
Projekt rieši rekonštrukciu jestvujúceho NN vzdušného vedenia na ulici Demanovská
a Lesnická a výstavbu nového NN káblového vedenia zemou pre napojenie 7 rodinných domov
novej zástavby realizovaná kolmo na ulicu Lesnícku .
Na prerokovanie návrhu Město Liptovský Mikuláš zastúpené Spoločným obecným úradom
územného rozhodovania a stavebného poriadku v Liptovskom Mikuláši ako příslušný stavebný
úrad podl'a §117 zák. č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný
zákon ) v znění neskorších predpisov a § 5 písmeno a) odstavec 1) zák.č. 608/2003 o štátnej
správě pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie
nariaďuje
ústné pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň
29.4.2016 o 9.00 hod.
so zrazom pozvaných na Mestskom úřade Liptovský Mikuláš, miestnosť č. 803.
Účastníci konania móžu do podkladov rozhodnutia nahliadnuť na tunajšom úřade počas
stránkových dní a svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskor pri ústnom pojednávaní,
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pretože na neskór podané námietky a pripomienky sa neprihliadne.
V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská aj dotknuté orgány a obec, inak sa v zmysle §36
ods.3 stavebného zákona má za to, že s návrhom z hFadiska ním sledovaných záujmov súhlasia.
V zmysle § 42 ods.4) stavebného zákona sa v odvolacom konaní neprihliada na námietky
a pripomienky, ktoré neboli uplatněné v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatněné
mohli byť.
Ak sa niektorý účastník konania nechá v konaní zastupovat', musí jeho zástupca předložit'
písomné plnomocenstvo s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovat'.
Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podPa §36 ods.4 stavebného zákona v
znění neskorších predpisov a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce
a súčasne zverejnené iným spósobom v mieste obvyklým v súlade s § 26 odst. 2 zákona č.
71/67Zb. o správnom konaní v znění neskorších predpisov. Za deň doručenia sa považuje
15 deň vyvesenia a zverejnenia .

S turova

tJWgjskom Mikuláši

'ýý Mikuláš
Ing. Alena Vinčurova
vedúca odboru ÚR a SP
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Zverejnené iným spósobom:
MĚSTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

ME3T9KÝ ÚRAD
631 42 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
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Odtlačok pečiatky a podpis
oprávnenej osoby

Doručuje sa:
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., (ičo: 36 442 151) ul. Pri Rajčianke 2927/8,
010 47 Žilina zastúpená spol.EDWIN, s.r.o., Růžová dolina 10, 821 09 Bratislava
Město Liptovský Mikuláš , Štúrova 1989, Liptovský Mikuláš
Vlastníci dotknutých pozemkov: doručenie veřejnou vyhláškou
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Na vedomie:
Město Liptovský Mikuláš, odd.ŽP,DaVP- útvar CD,PK a VP
Město Liptovský Mikuláš , ÚHA
Okresné riaditďstvo hasičského a záchranného zboru, Nám.Osloboditel'ov 1, Lipt. Mikuláš
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, pozemkový a lesný odbor, Kollárova 2, Liptovský Mikuláš
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ŠSOH, Vrbická
1993, 031 01 Lipt. Mikuláš
Stredoslovenská energetika - Distribúcia a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4, 010 47 Žilina
SPP - D a.s. Mlýnské Nivy 44/b, 825 19 Bratislava
Slovák Telekom a.s., Bajkalská 28, 825 13 Bratislava
LVS a.s., Revolučná 595, 031 05 Lipt. Mikuláš
Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánské nám. 19, 010 01 Žilina
Regionálny úrad veřejného zdravotnictva Liptovský Mikuláš , Štúrova 36, 031 80 L.Mikuláš
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