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Váš list Číslo/zo dňa Naše Číslo Vybavuje/linka Liptovský Mikuláš

07.10.2016 MsÚ/ÚRaSP 20l6/06423—04/BRM Ing. arch. Brziaková 03.02.2017

Vec
Upovedornenie o oprave chyby v písomnom vyhotovení rozhodnutia Č. MsÚJÚRaSP

2016/06423—03/BRM vydaného mestom Liptovský Mikuláš zo dňa 27.01.20 17

Mesto Liptovský Mikuláš ako príslušný stavebný úrad podľa 117 zákona č. 50/1976

Zb. o územnom plánovaní a stavebnom podadku (stavebný zákon) v zneni neskoršíeh

predpisov a 5 písm .„a“ zákona ě. 608/2003 Zb. o štátnej správe pre územné plánovanie,

stavebný poriadok a bývanie zastúpené primátorom mesta na základe zistenia chyby

v písomnom vyhotovení stavebného povolenia na stavbu „Novostavba rekreačného

domu“, ktorá bude umiestncná na pozemku parc. č. KN—C 1134/5 a „oplotenie, spcvnené

plochy a inžinierskc siete“, ktoré budú umiestnené na pozemkoch parc. ě. KN—C 1134/5,

KN—C 1134/6, KN—C 1250, KN—C 1087/3 (KN—E 2782/502), KN—C 1251 a KN—C 1246/l

v k. ú. Okoličné, vydaného mestom Liptovský Mikuláš pod Číslom MsÚ/ÚRaSP

2016/06423—03/BRj\1 zo dňa 27.01.2017 vzmysle * 47. ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb.

o správnom konaní (správny poriadok)

opravuje

chybu v písomnom vyhotovení rozhodnutia nasledovne;

póvodný text:
Podmicnky napojcnia na inžinierskc siete a úpravu stavcniska:

— SO 02 Elektro NN pripojka — napojenie navrhovanou NN kábelovou prípojkou bude

prevedené zo vzdušnej distribučnej siete do novej hlavnej domovej skrine I-lDS

umiestnenej pri podpernom bode na verejne prístupnom mieste. Z HDS bude v telese

miestnej komunikácie na pozemku parc. č. KN—C 1246/1. KN—C 1251. KN—C 1087/3

a KN—C 1250 zemným káblom napojený elektromerovÝ rozvádzaČ ER umiestnený na

acp



verejne priswpnom rnieste na hranici pozemku stavebníka. Z ER bude kábel vedený
zemou do rozvádzača RS 1.

Sa meDí na:
Podmienky napojenia na inžinierske siete a úpravu staveniska:
— SO 02 Elektro NN prípojka — napojenie navrhovanou NN kábelovou prípojkou bude

prevedené zo vzdušnej distribučnej siete do nove] hlavnej domove] skrine HDS
umiestnenej pri podpernom bode na verejne prístupnom mieste. Z HDS bude v telese
miestnej komunikácie na pozemku parc. č. KN—C 1246/1 a KN—C 1251 zemným káblom
napojený elektromerovÝ rozvádzač ER umiestnený na verejne prístupnom mieste na
pozemku parc. č. KN—C 1251. Z ER bude pdvodný kábel v telese miestnej komunikácie
na pozemku parc. č. KN—C 1251. KN—C 1087/3 a KN—C 1250 vedený zemou do
rozvádzača RS 1.

Oprava formálnej chyby pozostáva z opravy zrejmej chyby v písaní. Nakol‘ko
neoddeliteľnou súčasťou stavebného povolenia je projektová dokumentácia, klorá o. i.
obsahuje situáciu zakreslenú na podklade aktuálnej katastrálnej mapy a teXtovú čast‘,
stavebný úrad po porovnaní projektovej dokumentácie a textu rozhodnutia, a po zistení ich
nesúladu, chybu v rozhodnutí opravil.

Ostatně údaje uvedené v stavebnom povolení na stavbu „Novostavba rekreačného
domu“. ktorá bude umiestnená na pozemku parc. č. KN—C 1134/5 a „oplotenie, spevnené
plochy a inžinierske siete“, ktoré budú umiestnené na pozemkoeh parc. č. KN—C 1134/5,
KN—C 1134/6, KN—C 1250, KN—C 1087/3 (KN—E 2782/502), KN—C 1251 a KN—C 1246/1 v
k. ú. Okoličné, vydanom mestom Liptovský Mikuláš pod číslom MsÚ/ÚRaSP 20 16/06423—
03/BRM zo dňa 27.01.2017 zostávajú nezrnenené a platné v plnom rozsahu.

%
Ing(JJáA 4áč, PhD.

primátor mesta

Doručuje sa
— stavebníkovi, vlastníkom dotknutých pozemkov a stavieb. vlastníkom susednch

pozernkov a stavieb v súbehu s predmetnou umiestňovanou stavbou a neznárnvm
účastníkom konania. ktorch vlastnícke alebo mé práva möžu byť danou stavbou
dotknuté, sa toto upovedomenie doručuje formou verejnej vyhlášky

Toto upovedomenie má podl‘a 69 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
povahu verejnej vyhlášky a podľa 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
musí byť vywesené v mieste obvyklým spösobom po dobu 15 dní na úradnej tabuli
mesta Liptovský Mikuláš. Posledný deň tejto lehoty‘ je dňom doručenia. Súčasne musí
byť obcou n‘erejnené aj mým spósobom v mieste obvyklým, najmi! na internete,
v miestnom rozhlase, tlači alebo na dočasnej úradnej tabuli na mieste, ktorého sa týka.



Na vedomie
— Ing. Jozef Pavlík, Družstevná 4,031 01 Liptovský Mikuláš
— mesto Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš
— mesto Liptovský Mikuláš, odbor životného prostredia a dopravy, oddelenie životného

prostredia a pol‘nohospodárstva, Stúrova 1989141, 031 42 Liptovský Mikuláš
— Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor starostlivosti o ZP — úsek ŠSOH. úsek

ŠSOPaKaŽP, Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš
— Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Pozemkový a lesný odbor, Kollárova 2, 031 01

Liptovský Mikuláš -

— Krajský pamiatkový úrad Zilina, Mariánske nám, 19, 01001 Zilina
— Liptovská vodárenská spoloěnosť, a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš
— Stredoslovenská energetika— Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8,01047 Zilina
— Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762 Bratislava

Vyvesené v mieste stavby dňa‘ Zvesené dňa

—6-02-201? 21 -02-2017
Vyvesené dňa‘ Zvesené dňa‘

‘ -6-02-2017
Oznámené mým spósobom (akým) !:Q dňa‘
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