MĚSTO LIPTOVSKY MIKULÁŠ
Městský úrad
odbor územného rozhodovania a stavebného poriadku
Štúrova 1989/41, 031 01 Liptovský Mikuláš

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
Vybavuje/linka
ÚR a SP 2015/07121-02/MIC Ing. Michalkova/044-5565 345

Lipt. Mikuláš
07.04.2016

Vec
Zvereinenie žiadosti
Město Liptovský Mikuláš, zastúpené Spoločným obecným úradom územného rozhodovania
a stavebného poriadku vLiptovskom Mikuláši, vzmysle § 35 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znění neskorších predpisov oznamuje, že
navrhovatel' VINCENTIS, spol. s.r.o., Majoránová 64, 821 07 Bratislava podal dňa 17.12.2015
návrh na vydanie územného rozhodnutia na stavbu „Parkoviská a spevnený plochy" pri
obchodnom centre CENTRAL v Liptovskom Mikuláši - 2.etapa v katastrálnom území
Liptovský Mikuláš na pozemku pare. č. KN-C 279/1, 279/2, 286/8, 286/9, 241/2 vo vzťahu ku
ktorému sa uskutočnilo zisťovacie konanie podl'a zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na
životné prostredie v znění neskorších predpisov. Súčasne oznamujeme, že právoplatné rozhodnutie
vydané v zisťovacom konaní je sprístupnené. na webovom sídle orgánu ministerstva životného
prostredia
link:
http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/central-obchodne-centrum-liptovskymikulas

, i*

n /ý

Ing. Alena Vinčurová
vedúca odboru ÚRaSP

v

''

'

» »«Vcbr>eho poriadki

l-ip.tóvskotn Mikuláíši

031 4? Liptovskf Mikr'44

Příloha
- Kópia žiadosti o vydanie územného rozhodnutia
Vyvesené v mieste stavby dňa:
Vyvesené dňa:

Zvesené dňa:

1 5 -04- 7016

-7-04-7016

Zvesené dňa:
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Oznamene mým sposobom (akym)
Telefon
044/5565345

Fax
044/5621396
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MĚSTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
MĚSTSKÝ ÚRAD
'M 48 LIPTOVSKÝ mkuláš
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dna:

E - mail
a.michalkova@mikulas.sk

Internet
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VINCENTIS, s.r.o., Majoránová 64 , 821 07 Bratislava, tel. 0903/634949
Email: info@vincentis.sk

Meno, priezvisko, adresa a telefonický kontakt na navrhovatefa
MĚSTSKÝ ÚRAD
LIPT. MIKULÁŠ .
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územného rozhodovania a stavebného poriadku
Ul. Štúrova 1989/41, 031 42 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
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V Liptovskom Mikuláši, dňa:.17.12.2015

Vec: Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby podfa § 35 ods. 1 zákona č. 50/1976
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon ) v znění neskorších
predpisov

I. Stavebník: ( meno, priezvisko, adresa a telefónne číslo )
VINCENTIS, s.r.o., Majoránová 64 , 821 07 Bratislava, tel. 0903/634949

II. Druh a stručný opis stavby, ktorej umiestnenie sa navrhuje:
Parkoviská a spevnené plochy pri obchodnom centre CENTRAL- v Liptovskom Mikuláši

III. Miesto stavby (obec, ulica) a pare. č. pozemkov podl'a katastra nehnutePností, na
ktorých sa stavba umiestňuje, a spósob doterajšieho využitia pozemkov:
Liptovský Mikuláš, nám. Mieru č. 1, pare. viď. LV a snímok z katastrálnej mapy v prílohe
?/.«•£• to-c

IV. Vlastnické práva k pozemkom uvedeným v bode III:
Vlastník: Vincentis, s.r.o.

V. Mená a adresy vlastníkov susedných nehnutePností:
Mestn T intovskv Mikuláš
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