
Obec Bobrovec
Bobrovec 90, 032 21 Bobrovec

Číslo: MsÚ/ÚRaSP 2016/06349—04/BRM V Liptovskom Mikuláši: 21.02.2017
Vybavuje: Ing. arch. Zuzana Brziaková
Tel.: +421—4455 65347
E—mail: zuzana.brziakova(ämikulas.sk

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTIE
o prerušení územného konania

Navrhovateľ mesto Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš,
ICO: 00 315 524 podal dňa 04.10.20 16 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. liniová stavba (Miesto vyÚstenia je navrhnuté do jestvujúcej
železobetónovej dažďovej kanalizácie DN 1000 medzí oplotením COV a tokom Ploštínček
S tým, že sa tu vsadí nová spojovacia železobetónová šachta. Trasa smeruje vnútomým
okrajom areálu COV, popň pdstupovej komunikácii k COV, cez štátnu cestu (križovanie
prekopom), okrajom štátnej cesty až na poľnú nespevnenú cestu, následne krajom pofa,
neskór približne v trase jestvujúceho melioračného rigola k najnižšiemu bodu priľahlého
územia. Dalej sa novonavrhovaný kanál plynule napojí najestvujúci rigol.) v k. ú. Ploštín.

Nakoľko stavebný úrad výzvou pod č. MsUĺURaSP 2016/06349—O3ĺBRM zo dňa
21.02.2017 navrhovateľa vyzval, aby v určenej Iehote odstránil nedostatky podania, obec
Bobrovec ako príslušný stavebný úrad podľa 117 v spojení s 119 ods. 3 zák. Č. 50/1976
Zb. o Úzernnom plánovaní a stavebnom poňadku (stavebný zákon) v znení neskorších
predpisov, 5 písm. „a“ zák. Č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územně plánovanie,
stavebný poňadok a bývanie podľa * 29 ods. I zákona č. 7 1/1967 Zb. o správnom konaní,
územné konanie na dobu najviac 30 dni alebo do doby doplnenia návrhu

p ľ e ľ U Š u j c.

Stavebný úrad súčasne upozorňuje, že ak v urČenej lehote nedostatky podania nebudÚ
odstránené, územné konanie bude zastavené podľa 35 ods. 3 stavebného zákona.

Odóvodnenie:
Dňa 04.10.2016 stavebný úrad obdržal návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení

stavby ..Protipovodňové opatrenia Ploštín — 1. etapa“ od navrhovateľa mesta Liptovský
Mikuláš, Stúrova 1989/41. 031 42 Liptovský Mikuláš. ICO: 00315 524. Dňa 21.11.2016
stavebný úrad oznámil zaČatie konanía formou verejnej vyhlášky a naňadil miestne
zisťovanie spojené s Ústnym pojednávaním na 21.12.2016. Nakoľko v pňebehu konania bob
zistené, že predložený návrh neposkytuje dostatoČný podklad na posúdenie navrhovanej
stavby a dňa 21.02.2017 stavebný úrad vyzval navrhovateľa v zmysle ustanovenia * 35 ods. 3
zák. Č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poňadku (stavebný zákon) na
doplnenie podania, stavebný úrad konanie prerušil. Zároveň stavebný úrad stavebníka



upozornil, že ak v určenej lehote nedostatky podania neodstráni, územně konanie bude
zastavené podľa * 35 ods. 3 stavebného zákona.

Poučenie:
Proti rozhodnutiu o prerušení konania sa podFa * 29 ods. 3 zákona č. 7 1/1967 Zb.

nemožno odvolat‘.

Ing. LadislaedláhD.
starosta obce

Doručuie sa
— vlastníkom dotkiutých a susedných pozemkov a stavieb v súbehu s predmetnou

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

Toto rozhodnutie má podl‘a 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov povahu
verejnej vyhlášky a podl‘a * 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní musí
byť vyvesené v mieste obntlým spósobom po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce
Bobrovec a mesta Liptovský Mikuláš. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.
Súčasne musí byť obcou zverejnené aj mým spósohom v mieste obvyklým, najmä na
internete, v miestnom rozhlase, tlači alebo na dočasnej úradncj tabuli na mieste, ktorého
sa «‘ka.

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

dopravy, pozemných komunikácii a verejných pdestranstiev, Stúrova 1989/41, 031 42
Liptovský Mikuláš

— Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ZP — úsek SSOH, Vrbická 1993,
031 01 Liptovský Mikuláš

— Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP — úsek SSOPaKaZP. Vrbická
1993, 031 01 Liptovský Mikuláš

— Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ZP — úsek WS, 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 dadenia, Námestie osloboditefov 1,
031 41 Liptovský Mikuláš

— Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,
Námestie osloboditeľov 1,031 41 Liptovský Mikuláš

— Správa ciest ZSK. závod Liptov, Pod stráňami 4,031 01 Liptovský Mikuláš
— Krajský pamiatkový úrad Zilina. Mariánske nám. 19, 010 01 Zilina
— Regionálny úrad verejného zdravotnictva, Hygiena životného prostredia, Stúrova 36, 031

80 Liptovský Mikuláš



— Slovenský vodohospodársky podnik š. p., Odštepný závod Piešt‘any, Správa povodia
horného Váhu, J. Jančeka 36, 034 01 Ružomberok

— Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Detašované pracovisko stred, ČSA 7,
97431 Banská Bystrica

— Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Banská Bystrica, Oddelenie telekomunikačných
služieb, 9. mája 1,97486 Banská Bystrica

— Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.. Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš
— Stredoslovenská energetika — Distribúcia. a.s.. Pri Rajčianke 2927/8, 01047 Zilina
— 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

23 -02-2017
10-03-2017

Vyvesené dňa Zvesené dňw

Oznámené mým spósobom (akým).....f!

MESTO LIPTOVSKÝ MIKut.ÁŠ
MESNKÝ ÚRAD

131 41 UPTOV®(ý MIKULÁŠ
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