
Spoločný obecný úrad
územného rozhodovania a stavebného poriadku

Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš

Číslo: MsÚtÚRaSP 2016107775-O2IDAN V Liptovskom Mikuláši: 23.01.2017
Vybavuje: Ing. Milan DančíTeI.: +421 -.044/55 65 341
E-mail: inilan.dancik(17~mikulas.sk

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania.
podřa * 61 ods. 4 zákona Č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku

(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov

Navrhovateľ Stredoslovenská energetika — Distribúcia, a. s. so sídlom Pri Rajčianke
2927/8, 010 47 Žilina, IČO 36 442 1.51 podal dňa 21.12.2016 v zastúpení Ing. Peter Poláčik
— PETROSTAV so sídlom Hlavná 222, 027 44 štepanov nad Oravou na Spoločný obecný
úrad územného rozhodovania a stavebného poriadku v Liptovskom Mikuláši žiadosf o
vydanie stavebného povolenia na lmniovú stavbu silnoprúdých NN kabelových vedení:

Popis riešenia — účelom stavby je vybudovanie nového NN kabelového vedenia A YKY-J
3x240+120mm2, kotoré bude napájať nové skrine PRIS 5.1, PRIS 4.] a ukončí sa
v existujúcej sb-inf SR. V trase NN vedenia bude uložený pás FeZn 3Ox4mm pre uzemnenie
nových skríň. Káble budú vedené vo výkope a v cele] trase budú uložené v chráničke FXKV
~ 110 mm (vo voľnom teréne 70 cm pod povrchom, pod cestou 100 mm). Trasa bude
realizované v dlžke 300 m a viesť bude na ulici Čsl. Brigády a ulicou Zápotockého v meste
Liptovský Mikuláš.

Uvedeným dňorn bob začaté stavebné konanie.

Mesto Liptovský Mikuláš ako príslušný stavebný úrad podľa ~ 117 zák. č. 50/1976 Zb. o
úzenmom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a
* 5 písm. a) zák. č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre úzeniné plánovanie, stavebný poriadok
a bývanie zastúpené SpoloČným obecným úradom územného rozhodovania a stavebného po
riadku oznamuje začatie stavebného konania známym úČastníkom a dotknutým orgánom pod
ľa ~ 61 ods. 1 a ods. 4 stavebného zákona. Vzhl‘adom k tomu, že stavebnému úradu sú dobre
známe pomery staveniska a žiadosf poskytuje dostatočný podidad pre posúdenie navrhovanej
stavby, upúšt‘a stavebný úrad v súlade s * 61 ods. 2 stavebného zákona od ústneho pojedná
vania.

Stavebný úrad určuje pre účastníkov konania lehotu, do ktorej móžu uplatnit‘ námietky
do 7 pracovných dní od doruČenia tohto oznámenia, a zároveň ich upozorňuje, že sa na ne
skoršie podané námietky neprihliadne.

Podľa * 61 ods. 3 stavebného zákona dotknuté orgány oznámia svoje stanoviská v rovnakej
lehote, v ktorej móžu uplatnit‘ svoje pripomienky a námietky účastníci stavebného konania.
Ak niektorý z orgánov štátnej správy potrebuje na riadne posúdenie návrhu dlhší čas, staveb
ný úrad na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím, primerane predlži. Ak dotknutý
orgán, ktorý bol vyrozumený o začatí stavebného konania, neoznámi v určenej alebo predlže
nej lehote svoje stanovisko k navrhovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním
sledovaných záujmov súhlasí.



Do dokladov možno naliliadnuf na Spoločnom obecnom úrade územného rozhodovania a
stavebného poriadku v Liptovskom Mikuláši pred dňom ústneho pojednávania počas stránko
vých dní (pondelok od 8:00 — 11:30 a od 12:30 15:00, streda od 8:30 — 11:30 a od 12:30
16:30, piatok od 8:00—i 11:30 aod 12:30 15:00).

Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovat‘, predloží jeho zástupca písomnú pinů
moc s overením podpisu toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovat‘.

V zmysle * 42 ods. 5 stavebného zákona v odvolacom konaní sa neprihliada na námietky
a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplat
neně mohli byť.

~POLOČNÝ OBECNÝ ÚRAD
ueemného rozhociovatiia a stavebného poriadku

L.pto‘si. ni NHkul:~i

Štť~rova 1929/4!, OJI 42 Liotovský Mikuláš .Ing. Alena Vine rova
vedúca odboru UR a SP

Doručuje sa
- Ostatní účastnici konania (tj. vlastníci susediacich pozemkov a stavieb a osoby, ktoré

majú k takýmto pozemkom a stavbám ině práva, ak ich vlastnícke a ině práva k týmto
pozemkom a stavbám móžu byť konaním priamo dotknuté) formou verejnej vyhlášky
v zmysle *61 ods. 4 stavebného zákona.

Toto oznánienie má povahu verejnej vyhlášky podl‘a * 61 ods. 4 Č. 50/1976 Zb. o územ
nom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
a podľa *26 ods. 2 zákona 71/1967 Zb. o správnom konaní. DoruČenie verejnou vyhláš
kou sa vykoná tak, že sa písomnosť VyvesÍ Po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Lip
tovský Mikuláš a súČasne mým spósobom (webové sídlo mesta, miestny rozhlas) alebo
na dočasnej úradnej tabuli správneho orgánu na mieste, ktorého sa konanie týka. Po-
sledný deň 15 dňovej lehoty je dňom doruČenia.

25-01-2017 -9-02-2ml
Vnesené dňa~ dňa

MESTO LIPTOVSKW M KuI.AŠ
ME8r~4(y URAL)

931 42 LJPTOV6KV MiKULÁŠ

Zverejnené mým spósobom:~~

Na vedomie
- Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Detašované pracovisko stred,

CSA 7,97431 Bratislava
- Krajský pamiatkový úrad Zilina, Mariánske námestie 19, 010 01 Zilina,
- Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie - úsek SSOH, švs Vrbická

1993, 031 01 Lipt. Mikuláš,

Zve~



- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor krizového riadenia, Nám. Osloboditeľov 1,
031 41 Lipt. Mikuláš

- Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Liptovskom Mikuláši, Podtat
ranského 25, 031 41 Liptovský Mikuláš,

- MsU Liptovský Mikuláš, odbor ZP a D, oddelenie CD, PK a VP
- MsU Liptovský Mikuláš, odbor výstavby
- Stredoslovenská energetika - Distribúcia a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 01047 Zilina,
- Slovenský plynárenský priemysel Distribúcia a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Brati

slava
- Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava,
- IMAFEX, s.r.o., Belopotockého 4, 031 01 Lipt. Mikuláš
- Energotel, a.s., prevádzka Zilina, Jána Milca 44, 010 01 Zilina
- LVS, a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš,
- Verejnoprospešné služby, Družstevná 1,031 01 Liptovský Mikuláš



2~mm2 - Trasa3eem

. — — Projektované tóNové veden,‘

EnisI. MN táhlové vedenie

Eels!. VN táhlové „edeni‘

8344 - 1, Mikuláš

MN

- Čsl. Brigády

MNI< vedeni‘ pre V bj.

Situácio stavby

Nopötovo sústova: 400/230V ‚ 3‘PEN
Ochrano pred ůrozom elekIrick~n vudorn:

V ne.redi,ej e‘endd,ke‘ inob,o‘ůn Nvéch Čo.Ii.krptná
Pripe,,ch. - ‘——

Nómrozovó oblost

50Hz - TN-C

Legenda

: Nl
n——is

:-~a‘gu $l‘ve4,Q‘

AVKV~J

.

‚ «~lJlTkkt ~ ‚Ci‘

W4LDEX, s.r.o.
aAVN* IN2NER PROJEKTU ZOOP,PROJ, Ing. Vladimir L~&olo -:;-

TREStI. Ing. Vlodimi, foulo

STAVITEL SSC-D. s,. J
STAVBA BATted

rORMATY

PR OF E SIk

ST IJPE Ň

heC RCA

OBSkI VÝKRESU

M

09/2016

EL

Pnoj*l pne SP

:750

CISLO VÝKRESU

2


