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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústného pojednávania
a miestneho zisťovania podl'a § 61 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znění neskorších predpisov
v

v

Stavebník Alexander Cerevka a manž. Ing. Daniela Cerevková bytom Gótovany
Fiačice 118, 032 14 EubePa podal dňa 06.04.2016 na Spoločný obecný úrad územného
rozhodovania a stavebného poriadku v Liptovskom Mikuláši žiadosť o vydanie stavebného
povolenia na stavbu „Dvojgaráž" na pozemku pare. č. KN-C 145/2 v k. ú. Gótovany.
Uvedeným dňom bolo začaté spojené územné a stavebné konanie.
Obec Gótovany 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 písm. a zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správě pre územné rozhodovanie, stavebný
poriadok a bývanie, oznamuje začatie spojeného územného a stavebného konania známým
účastníkom a dotknutým orgánom podl'a § 39a ods. 4 a § 61 ods. 1, zák. č. 50/1976 Zb.
Vzhl'adom k tomu, že podaná žiadosť s dokladmi a dokumentáciou poskytujú dostatočný
podklad pre posúdenie navrhovanej stavby v súlade s ustanovením §-u 61 ods.l stavebného
zákona, upúšťa sapodťa §-u 61 ods.2 od ústného konania a miestneho zisťovania.
Do dokladov možno nahliadnuť na meste Liptovský Mikuláš - MsÚ, oddelenie
územného rozhodovania, stavebného poriadku a životného prostredia počas stránkových dní (
pondelok od 8.00 - 15.00 hod., středa od 8.30 - 16.00 hod. a piatok 8.00-15.00 hod.,
obedňajšia přestávka od 11.30 - 12.30 hod.).
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 dotknutý orgán podťa § 61 ods. 6 stavebného zákona v určenej
alebo predlženej lehote neoznámí svoje stanovisko k povoťovanej stavbě, má sa za to, že so
stavbou z hl'adiska ním sledovaných záujmov súhlasí.
Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovat', předloží jeho zástupea
písomnú plnú moc s overením podpisu toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovat'.
V zmysle § 42 ods. 5) stavebného zákona v odvolacom konaní sa neprihliada na
námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatněné v prvostupňovom konaní v určenej lehote,
hoci uplatněné mohli byť.
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Ing. Alena Vinčurová
vedúca odboru ÚRaSP

Doručuje sa
Vlastníci pozemku KN-C 142/2, KN-C 142/1, KN-C 147/4,, KN-C 148/2 - doručuje sa
veřejnou vyhláškou
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 podI'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 obceGótovany.
Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Súčasne musí byť obcou zverejnené aj
iným spósobom v mieste obvyklým, najma na internete, v miestnom rozhlase, tlačí alebo
na dočasnej úradnej tabuli na mieste, ktorého sa týka.
Na vedomie
- Alexander Čerevka, Gótovany Fiačice 118, 032 14 LubePa
- Ing. Daniela Čerevková, Gótovany Fiačice 118, 032 14 LubePa
- Ing. Rendko Pavol, Bellova 12, 031 01 Liptovský Mikuláš
- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor starostlivosti o ŽP - úsek ŠSOF1, Vrbická 1993,
031 01 Liptovský Mikuláš,
- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor pozemkový a lesný, Kollárova 2, 031 01
Liptovský Mikuláš

