
Obec Bobrovce
Bobrovce 90, 032 21 Bobrovec

Číslo: MsÚ/ÚRaSP 2016/06349 V Liptovskorn Mikuláši: 07.04.2017
2017/01 734—05/BRM

Vybavuje: Ing. arch. Zuzana Brziaková
Tel.: +421—445565347
E—mail: zuzana.brziakova®mikulas.sk

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNU TlE
o zastavení územného konania

Navrhovateľ mesto Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš,
ICO: 00315 524 podal dňa 04.10.2016 na Spoločný obecný úrad územného rozhodovania a
stavebného poriadku v Liptovskom Mikuláši návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení
stavby „Protipovodňové opatrenia Ploštín — 1. etapa“, ktorá má byť umiestnená na
pozemkoch parc. Č. líniová stavba (Miesto vyústenia je navrhnuté do jestvujúcej
železobetónovej dažďovej kanalizácie DN 1000 medii oplotením Čov a tokom Ploštínček
s tým, že sa tu vsadí nová spojovacia železobetónová šachta. Trasa smeruje vnútomým
okrajom areálu COV, popri prístupovej komunikácii k ČOV, cez štátnu cestu (križovanie
prekopom), okrajom štátnej cesty až na poľnú nespevnenú cestu, následne krajom poľa.
neskör približne v trase jestvujúceho melioračného rigola k najnižšiemu bodu priľahlého
územia. Dalej sa novonavrhovaný kanál plynule napojí najestvujúci rigol.) v k. ú. Ploštin.

Obec Bobrovec ako príslušný stavebný úrad podFa 117 v spojení s * 119 ods. 3
zákona č, 50/1976 Zb. o úzernnom plánovaní a stavcbnom poríudku (stavebný zákon) v zncní
neskorších predpisov a 5 písm. „a“ zák. Č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územně
plánovanie, stavebný poriadok a bývanie podľa ustanovenia 35 ods. 3 zákona č. 50/1 976 Zb,
(stavebný zákon) v znení neskoršich predpisov konanie

z a s t a V U e.
Odóvodnenic:

Dňa 04.10.2016 stavebný úrad obdržal návrh na vydanie rozhodnutia O umiestnení
stavby „Protipovodňové opatrenia Ploštin — I. etapa“ od navrhovatel‘a mesta Liptovský
Mikuláš, Stúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš, ICO: 00315 524. Dňa 21.11.2016
stavebný úrad oznámil začatie konania formou verejnej vyhlášky a nariadil miestne
zisťovanie spojené s ústnym pojednávaním na 21.12.2016. Nakoľko v priebehu konania bob
zistené, že predložený návrh neposkytuje dostatoěný podklad na posúdenie navrhovanej
stavby a dňa 2 1.02.2017 stavebný úrad vyzval navrhovateľa v zmysle uslanovenia 35 ods. 3
zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) na
doplnenie podania, stavebný úrad konanie prerušil. Nakoľko nedostatky podania neboli
v stanovenej Lehote odstránené, stavebný úrad podľa * 35 ods. 3 stavebného zákona územné
konanie zastavil. Na možnosť zastavenia konania bol navrhovateľ v rozhodnutí o prerušení
územného konania upozornený.

Poučenie:
Podľa 53 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu

správneho orgánu sa možno odvolať. Odvolanie podľa 54 zákona o správnom konaní sa
podáva v lehote 15 dni odo dňa doručenia rozhodnutia na obec Bobrovec cestou Spoločného
obecného úradu. územného rozhodovania a stavebného poriadku, Stúrova 1989/41, 031 42
Liptovský Mikuláš. O odvolaní rozhodne Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej



politiky, Andreja Kmeťa 17, 010 01 Žilina. Rozhodnutieje po vyčerpaní všetkých opravných
prostriedkov preskúmateľné súdom.

Ing. Ladislav Sedlák. PhD.

GC 8oU

starosta obce

Doručuje sa
— vlastnikom dotknutých a susedných pozemkov a stavieb v súbehu s predmetnou

umiestňovanou stavbou, ako aj ostatným účastnikom konania sa toto rozhodnutie doručuje
formou verejnej vyhlášky

Toto rozhodnutie má podPa 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení ncskorších predpisov povahu
vercjnej vyhlášky a podľa * 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní musí
byť vyvesené v mieste obvyklým spňsobom po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce
Bobrovce a mesta Liptovský Mikuláš. Posledný deň tejto Jekoty je dňom doručenia.
Súčasne musí byt‘ obcou zverejnené aj mým spösobom v mieste obvyklým, najmä na
internete, v miestnom rozhlase, tlači alebo na dočasnej úradnej tabuli na mieste, ktorého
sa týka.

Na vedomie
— mesto Liptovský Mikuláš, odbor výstavby, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš
— mesto Liptovský Mikuláš, odbor životného prostredia a dopravy, oddelenie cestnej

dopravy, pozernných komunikácií averejných priestranstiev, Stúrova 1989/41, 031 42
Liptovský Mikuláš

— Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ZP — úsek SSOFI, SSOPaKaŽP.
SVS, 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 osloboditeľov 1.
031 41 Liptovský Mikuláš

— Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor cestnej dopravy a pozernných komunikúcií.
Námestie osloboditeľov 1,031 41 Liptovský Mikuláš

— Správa ciest ŽSK, závod Liptov, Pod stráňami 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
— Krajský pamiatkový úrad Zitina, Mariánske nám. 19, 010 01 Zitina
— Regionálny úrad verej něho zdravotníctva, Hygiena životného prostredia, Stúrova 36, 031

80 Liptovský Mikuláš
— Slovenský vodohospodársky podnik š. p., Odštepný závod Piešťany, Správa povodia

horného Váhu, J. Jančeka 36, 034 W Ružomberok
— Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Detašované pracovisko stred. CSA 7.

974 31 Banská Bystrica
— Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Banská Bystrica, Oddclenie telekomunikačných

služieb. 9. mája 1, 974 86 Banská Bystrica
— Liptovská vodárenská spoločnosť, a,s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš
— Stredoslovenská energetika — Distribúcia, as., Fn Rajčianke 2927/8, 01047 Zitina



— Slovenský plynárenský priemysel — distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 19 Bratislava
26

— Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš, Družstevná 1,031 01 Liptovský Mikuláš
— Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762 Bratislava
— Obec Bobrovec, Bobrovec 90, 032 21 Bobrovec
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