
Spoločný obecný úrad
územného rozhodovania a stavebného poriadku

Stúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš

Číslo MsúÍúRaSP 2017/6265-04/AMi V Liptovskom Mikuláši 04.10.2017
Vybavuje lng.A.Michalková
Tel. 044/5565345

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Omámenie
o začati územného konania a nariadenie ústneho poj ednávania

Dňa 3 1.08.2017 podal navrhovateľ Euro Renting SK s.r.o, Hurbanova 862, 031 01
Liptovský Mikuláš v zastúpení Inžiniering Neumann, s.r.o., Garbiarska 24, 031 01
Liptovský Mikuláš, návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „So 02 Parkovacie
plochy, SO 03 Dažd‘ová kaualizácia, odvodnenie parkovacích plbch, SO 04 Preložka
vcrcjného vodovodu“, umiestnenej na pozemku parc.č. KN-C 370/13, 370/14, 372/9, 372/8,
373/11, 372/4, 372/3, 370/12 v katastrálnom území Liptovský Mikuláš. Uvedeným dňom
boto začaté konanie o umiestnení stavby.

Popis stavby: Predmetom projektu je riešenie parkovacích plóch určených pre
plánovanú výstavbu Bytového domu Hurbanova, odvodnenie parkovacích plóch a preložka
verejného vodovodu.

Mesto Liptovský Mikuláš ako pri slušný stavebný úrad podľa *117 zák.č. 5011976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a S písm. aJ zák. č.
608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie
zastúpená Spotočným obecným úradom úzernného rozhodovania a stavebného poriadku
v Liptovskom Mikuláši, v súlade s ustanovením * 36 stavebného zákona oznamuje začatie
konania o umiestneni stavby dotknutým orgánom a známym účastníkom konania a súčasne
nariaďuje ústne pojednávaiňe spojené s miestnym zisťovaním, ktoré sa uskutoční dňa

‚ 02.11. 2017 o 9.00 hod.
s miestom stretnutia na MsU, Spoločnom obecnom úrade URaSP v Liptovskom Mikuláši,
č.d. 804 a následne na mieste stavby.

Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnut‘ na meste Liptovský Mikuláš — MsU,
Spoločnom obecnom úrade územného rozhodovania a stavebného poriadku počas
stránkových dní (pondelok od 8.00 — 15.00 hod., streda 9.00 — 16.30 hod. a piatok od 8.00 —

15.00 hod., obedňajšia prestávka od 11.30 — 12.30 hod.) a pri miestnom zisťovaní.
Dotknuté orgány a účastníci konania móžu svoje námietky a stanoviská uplatniť

najneskór na ústnom pojednávaní, inak na ne nebude prihliadnuté.
V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány. Ak niektorý z orgánov

štátnej správy potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, predlži stavebný úrad na jeho žiadosť
lehotu pred jej uplynutím. Ak dotknutý orgán podľa *36 ods. 4 stavebného zákona v určenej
alebo predlženej lehote neoznámi svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, má sa za to, že so
stavbou z hi‘adiska nim sledovaných záujmov súhlasí.

V odvolacom konaní sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli
uplatnené v pn‘ostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplamené mohli byt‘.

Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, predloži jeho zástupca
písomnú plná moc s overením podpisu toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovat‘.

Ing. Katarína Suveríková
vedúca odboru URaSP
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Doručuje sa
Vlastníkom dotknutých a susedných pozemkov a stavieb v súbehu s predmetnou
umiestňovanou stavbou, ako aj ostatným účastníkom konania v zmysle 34 zák. č. 50/1976
Zb. sa toto oznámenie doručuje formou verejnej vyhlášky

Toto oznámenie má podPa 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších prcdpisov povahu verejnej
vyhlášky a podľa 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní musí byť
vvyesené v mieste obvyklým spósobom po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Svätý
Kríž. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Súčasne musí byť obcou zverejnené
aj mým spůsobom v mieste obvyklým, najmä na internete, v miestnom rozhlase, tlačí
alebo na dočasnej ůradnej tabuli na mieste, ktorého sa týka.

Na vedomie
Inžiniering Neumam, s.r.o., Garbiarska 24, 031 01 Liptovský Mikuláš
Pečivárna Liptovský Hrádok, s.r.o., Liptovská Porúbka Č. 347, 033 01 Liptovský Hrádok
Ing. Ján Fencl. č. 31, 032 03 Liptovský Ján
Mestský úrad, odbor právny, ul. Stúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš
Mestský úrad, útvar hlavného architekta. Liptovský Mikuláš
Mestský úrad, odbor ZP a dopravy, oddelenie cestnej dopravy, pozemných komunikácii
a verejných priestranstiev, Liptovský Mikuláš
02 Slovakia s.r.o., Einštainova 24, 851 01 Bratislava
Regionálny úrad verejného zdravotnictva, ul. Stúrova 36, 031 80 Lipt. Mikuláš
Okrasný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie - úsek SSOH, Vrbická 1993, 031 01
Lipt. Mikuláš
Okrasný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie - úsek SSOPaK, Vrbická 1993, 031
01 Lipt. Mikuláš
Okrasný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie - úsek SVS, Vrbická 1993, 031 01
Lipt. Mikuláš
Okrasné riaditeľswo hasičského a záchranného zboru, Podtatranského 25/1910, 031 01 Lipt.
Mikuláš
Okresný úrad, odbor krizového riadenia, Liptovský Mikuláš, Nám. Osloboditeľov 1, 031 41
Liptovský Mikuláš
Liptovská vodárenská spoločnost‘, a.s. Liptovský Mikuláš, Revolučná 595, 031 80 Lipt.
Mikuláš
Slovak Telekom, a.s., Poštová či, 010 08 Zilina
Stredoslovenská energetika — distňbúcia a.s. . Zilina, 01047 Zilina
Verejnoprospešné služby. Družstevná . 1, 031 80 Lipt. Mikuláš
Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Banská Bystrica, Oddelenie telekomunikačných
služieb, ul. 9. Mája č. 1, 974 86 Banská Bystrica
Ministerstvo obrany SR, správa nehnuteľného majetku a výstavby, Banská Bystrica
Krajský pamiatkový úrad Zilina, Mariánske nám. 19, 010 01 Zilina
LMT, a.s., Za traťou 605/1, 031 04 Liptovský Mikuláš
Energotel, a.s., Miletičova 7, 821 08 Bratislava
SPP-D, Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
Alconet, s.r.o., M. Pišúta 979/4, 031 01 Liptovský Mikuláš

Vvyesené v mieste stavby dňa: .
.

Zvesené dňa 0 io 1017
Vyvesené dňa Zvesené dňa
Oznámené mým spósobom (akým) CErDLE‘íĎLO
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MESTO LIPTOVSKÝ MIKUI.Áš
ME8Tký ÚRAD
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