
Spoločný obecný úrad
územného rozhodovania a stavebného poriadku

Stúrova 989/41, 031 01 Liptovský Mikuláš

Číslo: MsÚ/ÚR a SP 2016/07208-O5flvIIC V Liptovskom Mikuláši dňa 17.05.2017
MsU/UR a SP 2017/02460-O5JMIC

Vybavuje: Ing. Mdrea Michalkovä
Tel.: +321—044/5565345
E—mail: andreamichallovn‘mikuIas.sk

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho
pojednávania

Stavebník AGRIA Liptovský Ondrej a.s., Liptovský Ondrej 126, 032 04
Liptovský Ondrej, ICO 00195669 zastúpená Mgr. Stanislavom Stúrikom, Dr.STURDO
s.r.o., J.Martáka 3799/14, 03608 Martin, podal dňa 22.11.2017 na Spoločný obecný úrad
územného rozhodovaiiia a stavebného poriadku v Liptovskom Mikuláši žiadosf o vydanie
stavebného povolenia na stavbu „IBV Nové Stošiee — SO 01 — Komunikáeie“, Iíniová
stavba — I. etapa, ktorá samá nachádzať na pozemku parc. č. KN-C 1097/18, 1097/112 v
k.ú. Okoličné, mestská časf Stošice. Uvedeným dňom bob začaté stavebné konanie. Pre
predmetnú stavbu bob n‘dané územné rozhodnutie mestom Liptovský Mikuláš pod. č.
MsUJURaSP 2016/00316-O9JMIC za dňa 17.08.2016.

Mesto Liptovský Mikuláš ako príslušný špeciálny stavebný úrad podľa *120 zák.
č.50/l976 Zb. a územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon ) v zneni
neskorších predpisov a *5 písm. aJ zák. č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre úzenmé
p]ánovanie, stavebný poňadok a bývanie zastúpená Spoločným obecným úradom územiého
razhodovania a stavebného poriadku v Liptovskom Mikuláši v súlade s ustanovením 3a,
ods. 4) zákona Č. 135/1961 Zb. o pazemných komunikáciách v znení neskorších predpisov
a noviel (cestný zákon) a v súlade s ustanovením *61 ods. 1 zák. č.50/1976 zb. stavebného
zákona oznamuje začatie stavebného konania. Keďže pomery staveniska sú mu dobre známe
a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre riadne a spoľahlivé posúdenie navrhovanej
stavby v súlade s * 61 ods. 2 zák. Č. 50/1 976 Zb. (stavebného zákona) upůšťa od ústneho
pojednávania a miestneho zist‘ovania.

Do dokladov možno nahbiadnut‘ na meste Liptovský Mikuláš — MsU, odbore
územného rozhodovania a stavebného poňadku počas stránkových dní (pondebok od 8.00 —

15.00 hod., streda od 8.30 — 16.30 hod. a piatok 8.00-15.00 hod., obedňajšia prestávka od
11.30—12.30 hod.).

Učastníci konania móžu svoje námietky uplatniť do 7 pracovných dní od doručenia
tohto oznámenia, inak sa na ne neprihliadne. Na pripomienky a námietky, ktoré boli alebo
mohli byť uplatnené v územnom konaní alebo pri prerokúvaní územného plánu zóny, sa
neprihliada.

V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány. Ak niektorý z orgáiiov
štátnej správy potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, predlži stavebný úrad na jeho žiadosť
lehotu pred jej uplynutím. Ak dotknutý orgán podľa 61 ods. 6 stavebného zákona v určenej
alebo predlženej lehote neoznámí svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, má sa za to, že so
stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovaf, predloží jeho zástupca
písonmú plnú moc s overením podpisu toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastup ať.

Ing. Alena Vinčuroiá
vedúca odboru URaŠP
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Doručuje sa
Vlastníkom dotknutých a susedných pozemkov a stavieb v súbehu s predmetnou

umiestňovanou stavbou, akc aj ostatným účastníkom konania sa toto oznámenie doručuje

ferinou verejnej vyhlášky

Toto oznámenie má podl‘a * 61 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a

stavebnom poriadku (stavebný zákon ) v znení neskorších predpisov povahu verejnej

vyhlášky a podPa * 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní musí byť

vnesené v mieste obvyklým spósobom po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta

Liptovský Mikuláš. Posledný deň tejto Lehoty je dňom doručenia. Súěasne musí byť

obcou zverejnené aj mým spósobom v mieste obvyklým, najmä na internete,

v miestnom rozhlase, tlači alebo na dočasnej úradnej tabuli na mieste, ktorého sa lýka.

Na vedomie
Mgr. Stanislav Stúrik, Dr.STURDO s.r.o., J.Martáka 3799/14, 036 08

Okresný úrad Zilina, Janka Kráľa Č. 4, 01040 Zihna

Zeleznice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Mesto Liptovský Mikuláš, Stúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš — s dowčení-na

odbor výstavby, odbor ZP a dopravy
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, sekcia

železničnej dopravy a dráh, odbor dráhový stavebný úrad, Námestie slobody č. 6, 810 05

Bratislava
Okresný úrad odbor starostlivosti o životné prostredie - úsek SSOH, SSOPaK, SVS Vrbická

1993, 031 01 Liptovský Mikuláš
Krajský pamiatkový úrad Zilina, Mariánske nám. 19, 010 01 Zäina

Okresné riadjteľstvo hasičského a záchranného zboru, Ulica Podtatranského 25, 031 41

Liptovský Mikuláš
Zeleznice Slovenskej republiky, obl.riaditeľstvo, Bratislava, ul. 1 mája 34,01001 Žilina

Zeleznice Slovenskej republiky, sekcia elektr. a energ., ul. CSL.Brigády 46, 038 61 Vrútky

Liptovská vodárenská spoločnosf, a.s. Liptovský Mikuláš, Revolučná 595, 03180 Liptovský

Mikuláš
Imafex, spol. s.r.o., Belopotockého 4,031 01 Liptovský Mikuláš

Energotel, a.s., Miletičova 7. 821 08 Bratislava

Slovak Telekom. a.s., Poštová č.1, 010 08 Zitina

Vvyesené v mieste stavby dňa Zvesené dňa

‚ 25 -05- 2017 -9 -95- ZQ1T
Vvvesene dna: Zvesene dna:

-.
25-05- 2017

Oznámené mým spósobom(akým) dňa:
MtIU LIY1OVSKY MIKULÁŠ

MESTSKÝ ÚRAD
03i 4 LIF‘TOVSKý MINULAS
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