
SPOLOČNÝ OBECNÝ ÚRAD 
územného rozhodovania a stavebného poriadku v Liptovskom Mikuláši 

Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš 
číslo: UR a SP 2016/03587-02/Sar Liptovský Mikuláš: 05.05.2016 
Vybavuje: Ing. Šaravská, 044 / 5565 344 
e.saravska@mikulas.sk 

V E Ř E J N Á  V Y H L Á Š K A  

Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania a 
upuštění od ústného pojednávania a miestneho šetrenia. 

Stavebník Samuel Lehotský (nar.: 10.02.1981), 032 33 Král'ova Lehota č. 218 podal 
dňa 27.04.2016 na Spoločný obecný úrad územného rozhodovania a stavebného poriadku 
v Liptovskom Mikuláši žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Autoumyváreň -
protihluková stená" na pozemku pare. č. KN-C 1008 k.ú. Liptovská Ondrašová. Uvede
ným dňom bolo začaté spojené územné a stavebné konanie. 

Predmetom stavby je vybudovanie protihlukovej steny so zastřešením ku existujúcej auto-
umyvárni, za účelom zabránit' šíreniu hluku v mieste vstupu do objektu autoumyvárne. Proti
hluková stenu bude tvoriť železobetonová stená z betonových debniacich tvárnic. 

Město Liptovský Mikuláš ako příslušný stavebný úrad podPa § 117 zák. č. 50/1976 Zb. o 
územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znění neskorších predpisov a 
§ 5 písm. a) zák. č. 608/2003 Z. z. o štátnej správě pre územné plánovanie, stavebný poriadok 
a bývanie zastúpené Spoločným obecným úradom územného rozhodovania a stavebného po
riadku v Liptovskom Mikuláši oznamuje začatie spojeného územného a stavebného konania 
v súlade s ustanovením § 36 ods. 1 a § 61 ods. 3 zák. č. 50/1976 Zb. stavebného zákona dotk
nutým orgánom a známým účastníkom konania. 

Vzhl'adom k tomu, že podaná žiadosť s dokladmi a dokumentáciou poskytujú dostatočný 
podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, podPa § 61 ods. 2 stavebného zákona sa upúšťa 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 dní (ponde-
lok, středa, piatok). 

Účastníci konania možu svoje námietky uplatnit' do 7 pracovných dní od doručenia toh-
to oznámenia, inak na ne nebude prihliadnuté. 

V rovnakej lehote oznámia svoje stánoviská dotknuté orgány. Ak niektorý z orgánov štát
nej správy potřebuje na riadne posúdenie dlhší čas, predíži stavebný úrad na jeho žiadosť le-
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hotu pred jej uplynutím. Ak dotknutý orgán podl'a § 61 ods. 6 stavebného zákona v určenej 
alebo predlženej lehote neoznámi svoje stanovisko k povol'ovanej stavbě, má sa za to, že so 
stavbou z hfadiska ním sledovaných záujmov súhlasí. 

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

SPOLOČNÝ OBECNÝ ČC4i>  
ůzemného roghodovania a stavebné i? .-,.:utíku 

v Liptovskom Mikuláši 
Š tú rova  1989 /41 ,  031  42  L ip tovský  Miku láš  

Ing. Alena Vinčurová 
vedúca odboru ÚR a SP 

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podl'a § 36 ods. 4 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 spósobom, 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. 

- 6 -05- 2016 i \ -os- 2016 
Vyvesené dňa: Zvesené dňa: 
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MĚSTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 
ME8T8KÝ ÚHAO 

®31 A9. LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 
0 - 1  

Odtlačok pečiatky a podpis 
oprávnenej osoby 

2 



Doručuje sa 
Samuel Lehotský ml., 032 33 Král'ova Lehota č. 218 
Samuel Lehotský st., 032 33 KráPova Lehota č. 218 
Eva Lehotská, 032 33 KráPova Lehota č. 218 
Ostatní účastníci konania (t.j. vlastníci susediacich pozemkov astavieb a osoby, ktoré majů 
k takýmto pozemkom a stavbám iné práva, ak ich vlastnické a iné práva k týmto pozemkom 
a stavbám móžu byť konáním priamo dotknuté) formou verejnej vyhlášky v zmysle § 61 ods. 
4 stavebného zákona tak, že toto oznámenie stavebného úřadu bude vyvesené po dobu 15 dní 
na úradnej tabuli tunajšieho úřadu a na internetovej stránke. 
Ing. Miroslav Vrbacký, Nábrežie Janka KráPa 4359, 031 01 Liptovský Mikuláš 

Na vedomie 
Město Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš 
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ZP, úsek SSOH, Vrbická 1993, 031 
01 Liptovský Mikuláš 
OR Hasičského a záchranného zboru, Podtatranského 25, 031 01 Liptovský Mikuláš 
Eva Mikulíková - správca bytového domu, Štefánikova 1513/23, 031 01 Liptovský Mikuláš 
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SITUACIA OSADENIA STAVBY (1:500) 

r< VR Bjá ' tmbný 

y> 
LEGENDA: 
JESTVUJÚCE OBJEKTY A KONSTŘt íKCIE 

AUTOUMÝVÁRKA 

(řp) PLOT v=1,6m, zelené pletivo 
> VSTUP 
• VJAZD 

PARKOVACIE MIESTA 

© PŘÍSTUPOVÁ CESTA. SPEVNENÉ PLOCHY 

VJ VSAKOVACIA JAMA 

KANALIZAČNÁ PŘÍPOJKA, KAN. ŠACHTA 

VODOVOD 

§• VODOVODNÁ PŘÍPOJKA. VOOOMERNÁ ŠACHTA 

— ELEKTRIKA 
RE1BBPRIS PŘÍPOJKA ELEKTRIKY, ELEKTROMER 

PH 6 POŽIARNY HYDRANT 

NAVRHOVANÁ PROTIHLUKOVÁ STENÁ 
PROTIHLUKOVÁ STENÁ 

časť Liptovská Ondrašová, Liptovský Mikuláš 

UMYVARKA AUT -  PROTIHLUKOVÁ STENÁ 

PROJEKT PRE OHLASOVACIU POVINNOST 

Ing. Tomáš MANÍK 

SITUÁCIA OSADENIA STAVBY 

Zák. číslo 

Dátum 

Mierka 

Formát 
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výkresu 

8-2016 

04/2016 
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sady 


