
Obec Bobrovec
Bobrovce 90, 032 21 Bobrovce

Číslo: MSÚJÚRaSP 2017/05960-O5JMDa V Liptovskom Mikuláši: 06.12.2017

VEREJNA VYHLÁŠKA

ROZHODNUTIE

Navrhovateľ mesto Liptovský Mikuláš, so sídlom Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš,
ICO 00315524 podal dňa 11.08.2017 na Spoločný obecný úrad územného rozhodovania a stavebného
podadku v Liptovskom Mikuláši žiadosť o vydanie územného rozhodnutia na Iíniovú stavbu
„Rekonštrukcia miestnej komunikácie ulica — Ohrady, mestská čast‘ II‘anovo“ v k. ú. Il‘anovo.
Uvedeným dňom bob začaté územně konanie. Stavba pozostáva z nasledovných objektov: SO 01
Rekonštrukeia komunikácie, SO 02 Dažďová kanalizácia, SO 03 Vodovod.

Obec Bobrovec ako príslušný stavebný úrad podľa * 117 a 119 ods. 3 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, * S písm. a) zák. č.
608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a * 30, ods. 1),
písm. b) zákona č. 71/1967 Z. z. o správnom konaní (správny poriadok)

zastavuje

stavebné konanie z dóvodu, že navrhovateí vzal svoj návrh späť.

Odóvodnenie:
Navrhovatef mesto Liptovský Mikuláš, so sídlom Stúrova 1989/4 1, 031 42 Liptovský Mikuláš, ICO 00
315 524 podal dňa 11.08.2017 na Spoločný obecný úrad územného rozhodovania a stavebného
poňadku v Liptovskom Mikuláši žiadosť o vydanie územného rozhodnutia na líniovú stavbu
„Rekonštrukcia miestnej komunikácie ulica — Ohrady, mestská čast‘ Iľanovo“ v k. ú. lľanovo.
Uvedeným dňom bob začaté územně konanie. Stavba pozostáva z nasledovných objektov: SO 01
Rekonštrukcia komunikácie, SO 02 Dažďová kanalizácia. SO 03 Vodovod.

Stavebný úrad po doručení a posúdení návrhu o vydanie územného rozhodnutia oznámil dňa
17.08.2017 začatie spojeného územného a stavebného konania a zároveň v zmysle s 36, ods. 2
stavebného zákona upustil od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania. Oznámenie bob doručené
účastníkom konania formou verejnej vyhlášky a dotknutým orgánom jednotlivo. Stavebný úrad
v oznámení o začatí konania určil pre účastníkov konania a dotknuté orgány lehotu, v ktorej móžu
podať svoje námietky a pripomienky, inak sa na ne neprihliadne.



Na Spoločný obecný úrad územného rozhodovania a stavebného poriadku v Liptovskom Mikuláši bob
dňa 30.11.2017 doručené späť vzatie návrhu na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby.

Stavebný úrad v súladc s ustanovením 30, ods. 1), písm. b) zákona Č. 71/1967 Z. z. o správnom
konaní (správny poriadok) územně konanie zastavil.

V súlade s 35 ods. 4 ak stavebný úrad zastaví územné konanie z dövodu. že navrhovateľ v2al návrh
späť, na zastavenie konania nic je potrebný súhlas ostatných účastníkov konania.

Poučenie:
Proti rozhodnutiu o prerušení konania sa podFa 30, ods.
správnom konaní (správny poriadok) nemožno odvolať. Toto

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podl‘a * 26 ods. 1 zákona č. 71/1967 o správnom
konaní v zneni neskoršich predpisov. Doručenie verejnou vyhláškou sa vykoná v súlade s 26
ods. 2 zákona č. 71/1967 o správnom konani v zneni neskorších predpisov tak, že sa písomnosť
vyvesí po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Liptovský Mikuláš a súčasne mým spbsobom
(webové sídlo mesta, miestny rozhlas) alebo na dočasnej úradnej tabuli správneho orgánu na
mieste, ktorého sa konanie týka. Posledný doň 15 dňovej lehoty je dňom doručenia.
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Doručuje sa
- Učastníkom konania (navrhovatel‘, právnické a fyzické osoby, ktoré majú vlastnícke alebo Ině práva k

pozemkom alebo stavbám dotknutým podaným návrhom, vlastníci susedných nehnuteľností
/pozemkov a staviebĺ) formou verejnej vyhlášky v zmysle * 26 ods. 2 stavebného zákona.

Na vedomie
— Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Banská Bystrica, Oddelenie telekomunikačných

služieb. Ul. 9. májač. 1,97486 Banská Bystrica
— Ministerstvo obrany SR. Agentúra správy majetku, detašované pracovisko Stred, ul. CSA 7. BA
— Správa ciest ZSK. Pod Stráňami 1, 031 01 Liptovský Mikuláš
— Krajský pamiatkový úrad Zilina. Mariánske námestie J9. 0100! Zilina
— Regionálny úrad verejného zdravotnictva so sídlom v Liptovskom Mikuláši, ul. Stúrova 36
— Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor krizového riadenia. Námestie osloboditeFov 1,031 41

LM
— Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Námestie

osloboditefov 1. 031 01 Liptovský Mikuláš
— Qkresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek SSOH, SVS,

Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš
— Okresné riaditeľstvo PZ v LM, Okresný dopravný inšpektorát, Komenského 841,03446 LM
— Mesto Liptovský Mikuláš. UHA
— Okresné riaditel‘stvo HaZZ Liptovský Mikuláš, Podtatranského 25/1910. 93! 0! Liptovský

Mikuláš
— Mesto LM. Oddelenie ŽP. dopravy a verejných priestranstiev, útvar CD, PIK a VP
— SSE- Distribúcia. a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 01047 Zilina
— SPP - Distdbúcia, a. s., Mlynské nivy 4‘!B. 825 03 Bratislava
— Liptovská vodárenská spo!očnosť, a. s. Revolučná 595, 03! 05 Liptovský Mikuláš
— Slovak Telekom, a. s., Horná 77, P.O.BOX 7, 974 08 Banská Bystrica
— Orange Slovensko, a. s., Metodova 8,821 08 Bratislava
— 02 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava


