Spoločný obecný úrad
územného rozhodovania a stavebného poriadku
Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš
Číslo: MsU/URaSP 2016/04216-04/BRM
V Liptovskom Mikuláši: 18.07.2016
Vybavuje: Ing. arch. Zuzana Brziaková
Tel.:+421-44 55 65 347
E-mail: zuzana.brziakova@mikulas.sk

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Dodatočné upovedomenie účastníkov stavebného konania

Stavebník Branislav Drengubiak, Rázusova 1821/13, 031 01 Liptovský Mikuláš
zastúpený Ing. Jozefom Pavlíkom, Družstevná 4, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO:
40 979 555 podal dňa 01.06.2016 žiadosť ovydanie stavebného povolenia na stavbu
„Přístupová komunikácia", ktorá sa má nachádzať na pozemkoch pare. č. liniová stavba
(KN-C 1087/3 (KN-E 2782/502), KN-C 1134/5, KN-C 1250 (KN-E 2782/502) a KN-C
1251) v k. ú. Okoličné. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.
Rozhodnutie o umiestnení stavby bolo vydané mestom Liptovský Mikuláš pod č.
ÚRaSP 2015/04941-05/BRM dňa 07.12.2015 a nadobudlo právoplatnost' dňa 09.05.2016.
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 abývanie a § 3a ods. 4 zákona 135/1961 Zb. (čestný zákon) v znění neskorších
predpisov zastúpené Spoločným obecným úradom územného rozhodovania a stavebného
poriadku v Liptovskom Mikuláši oznámilo pozvánkou pod č. MsÚ/ÚRaSP 2016/0421604/BRM zo dňa 16.06.2016 začatie stavebného konania v súlade s ustanovením § 61 ods. 1,
zák. č. 50/1976 Zb. stavebného zákona, podFa § 61 ods. 2 upustilo od ústného pojednávania
a miestneho zisťovania a určilo lehotu na uplatnenie námietok.
NakoFko boli v zákonnej lehote zo strany účastníkov konania vznesené pripomienky
ku stavbě a stavebník doložil na stavebný úrad upravenú adoplnenú projektovú
dokumentáciu, stavebný úrad o tejto skutočnosti upovedomuje účastníkov konania a upúšťa
od ústného pojednávania a miestneho zisťovania.
Do dokladov možno nahliadnuť na Spoločnom obecnom úřade územného
rozhodovania a stavebného poriadku v Liptovskom Mikuláši 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—).
Účastníci konania móžu svoje námietky uplatnit' do 7 pracovných dní od doručenia
tohto oznámenia, inak sa na ne neprihliadne. 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 v určenej lehote
svoje stanoviská neoznámia podťa § 61 ods. 6 stavebného zákona, sa má za to, že so stavbou
súhlasia.

Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovat', předloží jeho zástupca písomnů
plnú moc s overením podpisu toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovat'.
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Ing. Alena Vinčurová
vedúca odboru ÚR a SP
Doručuje sa
- Ing. Jozef Pavlík, Družstevná 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
- město Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš
- ostatným vlastníkom susedných pozemkov a stavieb v súbehu
umiestňovanou stavbou sa oznámenie doručuje formou veřejnej vyhlášky

s předmětnou

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 spósobom po dobu 15 dní na úradnej tabuli města
Liptovský Mikuláš. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Súčasne musí byť
obcou zverejnené aj iným spósobom v mieste obvyklým, najma na internete,
v miestnom rozhlase, tlači alebo na dočasnej úradnej tabuli na mieste, ktorého sa týka.
Na vedomie
- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor starostlivosti o ŽP - úsek ŠSOH, Vrbická 1993,
031 01 Liptovský Mikuláš
- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor starostlivosti o ŽP - úsek ŠSOPaKaŽP, 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, Pozemkový a lesný odbor, Kollárova 2, 031 01
Liptovský Mikuláš
- Město Liptovský Mikuláš, Odbor životného prostredia a dopravy, Oddelenie cestnej
dopravy, pozemných komunikácií a veřejných priestranstiev, Štúrova 1989/41, 031 42
Liptovský Mikuláš
- Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Detašované pracovisko střed, ČSA 7,
974 31 Banská Bystrica
- Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš
- Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
- Slovák Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
- Okresné riaditefstvo hasičského a záchranného zboru v Liptovskom Mikuláši,
Podtatranského 25, 031 01 Liptovský Mikuláš
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