
Spoločný obecný úrad
územného rozhodovania a stavebného poriadku

Štúrova 1989/41. 031 01 Liptovský Mikuláš

Číslo; Msú/úRaSP 201 6/07822- 02‘BRM V Liptovskom Mikuláši; 16.01.2017

V ba‘. oje: lim. arch. Zuzana Br,iakovú

Uch: —421—44 5565 347
E-mail; zuzana.brziakova®mikulas.sk

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Ozuámenie o začatí konania o umiestncní stavby
a nariadcnie ústncho pojednávania

Navrhovateľ mesto Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš,

ICO: 00315 524 podal dňa 23.12.2016 na Spoločný ohccn“ úrad úzcmného mzhodo‘.ania a

stavebného poriadku v Liptovskom Mikuláši návrh na vvdanie rozhodnutia o umicstnení

stavby „Odstavné plochy v ni. č. Staré mesto Liptovský MikuIúšb, kwrá má byť

Limiestnená na pozemkoch parc. č. líniová stavba (ul . Jilemnického súp. Č. 870 a 871.

pozemok parc. č. KN—C 302/7) v k. ú. Liptovský Mikuláš. Uvedeným dňom bob začaté

konanie o umiestnení stavby,
Obec Bobrovce ako prislušný stavebný úrad podb‘a * 117 v spojení s 119 ods. 3 zák. č.

50/1976 Zh. o úzcmnom plánovaní a suzvehnom poriadku (statbný zákon) v znení

ncskorších predpisov. 5 písm „f zák. č. 608/2003 Z. z. O štátnej správc pre územné

plúnovanie. stavebný poriadok a bývanie zastúpená Spoločným obecným úradom uiemného

rozhodovanw a stavebného ponadku oznamuje dotknutÝni orgúnom a znúmvm účastníkom

konania začatie konania O umiestneni stavby v súlade s ustanovením 39a ods. 4 zákona č.

50/l 976 Zh. o územnom plánovaní a stLlvebnom poriadku v znení neskorších predpisov a

súčasne nariad‘uje ústnc pqjednáanie spojené s miestnym zisťovaním. ktoré sa uskuwčni dňa

17.02.2017o 09.00 hod.

s miestom slretnutia -- Mestský úrad Liptovský Mikuláš. Č. dveri Xl 0.

Do dokladov možno nahliadnuť na Spoločnom obcenom úrade územného rozhodovania

a stavebného poriadku v Liplovskom Mikuláši pred dňom ústnebo pojednávania počas
‚ (((I 30 3<) —UI) 30 3):-

strankovycli dni (pondelok od 8—- - II—aod 12—— b—. streda odS—— II—a od l2— 16—.

piatok od — 11 a od I 2 — I 5) a pri ústnom pojednvani.

Učastníci konania mčžu svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskůr na úslnoiu

pojednávaní. inak sa na ne neprihliadne. V rovnakej Iehote oznúmia svoje stanoviská

dotknuté orgány. Ak niektorý Z orgánov štátnej správy potrehtije na riadne posúdenie dlbší

čas. predlž stavebnÝ úrad na jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím. Ak v určenej lehow

svoje stanoviská neoznámia. podVa 36 ods. 3 stavebného zákona sa má za to. že so stavbou

súhlasia.
Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať. predloží jeho zástupca pisomnú

pInů moc s overením podpisu toho účastníka konania. ktorý sa nechá zastupovat.

SPOLOČNÝ OBECNÝ TiRÁD
lngičiroá

územného rozhodovania a stavebného ponadku
ved úc a odlio ru Ú R a SP

v Liptovskom Mikulášt

Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš



Doruč oje sa
vlastníkom dotknutých a susednýeh pozcmkov a stavieb v súbehu s predmetnou
umiestňovanou stavbou. ako aj ostatným účastníkom konania sa toto oznámenie doručuje
formou verej nej vyh lášky

Toto oznámenie má podl‘a * 36 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskoršíeh predpisov povahu verejnej
vyhlášky a podl‘a 26 ods. 2 zákona Č. 71/1967 Zb. O správnom konaní musí byť
vyvesené v mieste obvyklým spösoborn po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Bobrovce
ti mesta Liptovský Mikuláš. Posledný deň tejto lehoty je dňom doruČenia. Súčasne musí
byt‘ obcou zverejnené aj mým spůsobom v mieste obvyklým, najmi na internete,
v ni iestnom rozhlase, tlaČi alebo na doČasnej úrad nej tabu Ii na ni ieste, Ido réb o sa tý ka.

Na vedomie
— mesto I ‚iptovský Mikuláš. odbor výstavby. Štúrova 1989/41. 03 42 Liptovský Mikuláš
—- mesto Liptovský Mikuláš. odbor životného prostredia a dopravy. oddelenie cestnej

dopravy. pozemnýeh komunikácií a verejných priestranstiev. Stúrova 1989/41, 031 42
liptovský Mikuláš

- mesto Liptovský Mikuláš. odbor životného prostredia a dopravy. oddelenie životného
prostreda LI poFnohospodárstva. Stúrova 1989/41. 031 42 Liptovský Mikuláš
Krajský pamiatkový úrad Zilina. Mariánske námestie 19. 010 01 Z ilina

— Okresný úrad liptovský Mikuláš. odbor starostlivosti o ŽP — úsek ŠSOI I. Vrbická 1993.
031 01 Liptovský Mikuláš
Okresný úrud LiptovskS Mikuláš. odbor sutrostlivosti o ŽP úsek SVS. Vrbická 1993, 031
01 Liptovský Mikuláš

— Okresný úrad Liptovský Mikuláš. odbor krizového nadenia. Námestie oslohoditeFov 1. 031
41 Liptovský Mikuláš -

— Regionál ny úrad verejného zdravotníctva. I lvgiena životného prostrediLl. Stúrova 36. 03 I
80 Iip“‘ Mi kLI láš
Ministerstvo obrany SR. Agentúra správy majetku. Detašované pracovisko stred. (‘SA 7.
974 31 Banská l3ystrica

- Ministerstvo vnútra SR. Centrum podpory Banská Bystrica. Oddelenie telekomunikačných
služieb. 9.mája I. 974 86 Banská l3ystrica

- l.iptovská vodárenská spoločnost. a.s.. Revolučná 595. 031 05 Liptovský N‘Hkuláš
- Stredoslovenská energetika — Distrihúeia. as.. Pri Rajčianke 2927/X. 010 47 Zilina
— Slovenský plynárenský priemysel — distrihúcia. as.. Mlynské nivy 44/h. 825 19 Bratislava

26
Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš. Družstevná 1. 031 01 liptovský Mikuláš
I M‘[. as.. 1 .múja 43. 031 01 Liptovský Mikuláš
Slovak Telekom. a.s.. Bajkalská 28. 817 62 Bratislava
Obec Bohrovec. Bobrovec 90. 032 21 Bobrovec
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