
Spoločný obecný úrad 
územného rozhodovania a stavebného poriadku 

Štúrova 1989/41, 031 01 Liptovský Mikuláš 

Číslo: MsÚ/ÚRaSP 2016/06349-02/BRM V Liptovskom Mikuláši: 21.11.2016 
Vybavuje: Ing. arch. Zuzana Brziaková 
Tel.:+421-44 55 65 347 
E-mail: zuzana.brziakova@mikulas.sk 

V E Ř E J N Á  V Y H L Á Š K A  

Oznámenie o začatí konania o umiestnení stavby 
a nariadenie ústného pojednávania 

Navrhovatel' město Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš, 
ICO: 00 315 524 podal dna 04.10.2016 na Spoločný obecný úrad územného rozhodovania a 
stavebného poriadku v Liptovskom Mikuláši návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení 
stavby „Protipovodňové opatrenia Ploštin", ktorá má byť umiestnená na pozemkoch pare. 
č. liniová stavba (Miesto vyústenia je navrhnuté do jestvujúcej železobetónovej dažďovej 
kanalizácie DN 1000 medzi oplotením ČOV a tokom Ploštínček s tým, že sa tu vsadí nová 
spojovacia železobetonová šachta. Trasa směruje vnútorným okrajom areálu ČOV, popři 
prístupovej komunikácii k ČOV, cez štátnu cestu (křižováni e prekopom), okrajom štátnej 
cesty až na poFnú nespevnenú cestu, následne krajom pol'a, neskór přibližné v trase 
jestvujúceho melioračného rigola k najnižšiemu bodu priPahlého územia. Dalej sa 
novonavrhovaný kanál plynule napojí na jestvujúci rigol.) v k. ú. Ploštin. Uvedeným dňom 
bolo začaté konanie o umiestnení stavby. 

Obec Bobrovec ako příslušný stavebný úrad podPa § 117 v spojení s § 119 ods. 3 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 zastúpená Spoločným obecným úradom územného 
rozhodovania a stavebného poriadku oznamuje dotknutým orgánom a známým účastníkom 
konania začatie konania o umiestnení stavby v súlade s ustanovením § 39a ods. 4 zákona č. 
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znění neskorších predpisov a 
súčasne nariaďuje ústné pojednáváme spojené s miestnym zisťováním, ktoré sa uskutoční dňa 

21.12.2016 o 10.00 hod. 

s miestom stretnutia - Městský úrad Liptovský Mikuláš, č. dveří 810. 

Do dokladov možno nahliadnuť na Spoločnom obecnom úřade územného rozhodovania 
a stavebného poriadku v Liptovskom Mikuláši pred dňom ústného pojednávania počas 
stránkových dní (pondelok od 8—~ 1122 a od 12—~ 15—, středa od 8—~ 11— a od 12— ~ 16—, 
piatok od 8— ~ 11— a od 12— ~ 15—) a pri ústnom pojednvaní. 

Účastníci konania móžu svoje námietky apripomienky uplatnit' najneskor na ústnom 
pojednávaní, 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, podfa § 36 ods. 3 stavebného zákona sa má za to, že so stavbou 
súhlasia. 

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

SPOLOČNÝ OBECNÝ ÚRAD 
ú zimného rozhodovania a stavebného poriadku 

v Liptovskom Mikuláši 
Štůrova 1989/41, 031 42 Liptovský: 

Čk O 
OLC9JJL£Jb 

Ing. Alena Vinčurová 
vedúca odboru ÚR a SP 

Doručuje sa 
- vlastníkom dotknutých a susedných pozemkov a stavieb v súbehu s předmětnou 

umiestňovanou stavbou, ako aj ostatným účastníkom konania sa toto oznámenie doručuje 
formou veřejnej vyhlášky 

Toto oznámenie má podl'a § 36 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 sposobom po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Bobrovec 
a města Liptovský Mikuláš. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Súčasne musí 
byť obcou zverejnené aj iným sposobom v mieste obvyklým, najma na internete, 
v miestnom rozhlase, tlači alebo na dočasnej úradnej tabuli na mieste, ktorého sa týka. 

Na vedomie 
- město Liptovský Mikuláš, odbor výstavby,. Štúrova 1989/41, 031 42 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 

- 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 

- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor krizového riadenia, Námestie osloboditefov 1, 031 
41 Liptovský Mikuláš 

- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, 
Námestie osloboditefov 1, 031 41 Liptovský Mikuláš 

- Správa ciest ŽSK, závod Liptov, Pod stráňami 4, 031 01 Liptovský Mikuláš 
- Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánské nám. 19, 010 01 Žilina 
- Regionálny úrad veřejného zdravotnictva, Hygiena životného prostredia, Štúrova 36, 031 

80 Liptovský Mikuláš 



- Slovenský vodohospodářsky podnik š. p., Odštěpný závod Piešťany, Správa povodia 
horného Váhu, J. Jančeka 36, 034 01 Ružomberok 

- Ministerstvo obrany SR, Agentura správy majetku, Detašované pracovisko střed, ČSA 7, 
974 31 Banská Bystrica 

- Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Banská Bystrica, Oddelenie telekomunikačných 
služieb, 9. mája 1, 974 86 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 
- Slovenský plynárenský priemysel - distribúcia, a.s., Mlýnské nivy 44/b, 825 19 Bratislava 

- Veřejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš, Družstevná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš 
- Slovák Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 
- Obec Bobrovec, Bobrovec 90, 032 21 Bobrovec 
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