
SPOLOČNÝ OBECNÝ ÚRAD
územného rozhodovauia a stavebného poriadku v Liptovskom Mikuláši

Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš

Číslo: MsÚĺÚR a SP 2017/01852-O6ĺŠar Liptovský Mikuláš: 24.03.2017

UR a SP2016/03587

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Oznámenie o priebehu stavebného konania na stavbu:
„Autou m3wáreň - protihluková stena“

Mesto Liptovský Mikuláš ako príslušný stavebný úrad podľa 117 zák. Č. 50ĺ1976 Zb. o
územnom pláiwvani a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a

5 písm. a) zák. Č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plá.novanie. stavebný poriadok
a bývanie zastúpené Spoloěným obecným úradom úzenmého rozbodovania a stavebného podadku
v Liptovskom Mikuláši Vás upovedomuje, že stavebník Samuel Lehotskt, 032 33 KráPova
Lehota č. 218 v zastúpení Ing. Miroslav Vrbacký, ul. 1. Mája 1913/111, 031 01 Liptovský

Mikuláš doplnenie žiadosti o vydasiie stavebného povolenia na stavbu „Autoumyváreň —

protihluková stena“ na pozemku parc. Č. KN-C 1008 k. ú. Liptovská Ondrašová (stavebné

konanie vedené pod č. URa SP 2016ĺ03587) o stavebné objekty: ručné umývacie boxy, oplotenie

a reMamný pylón vzal späť.

Do dokladov možno nahliadnuť na tunajšom úrade počas stránkových dní (pondelok, streda
a piatok). Učastníci konania můžu svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskór do 7

pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, inak na ne nebude prihliadnuté.
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Toto oznámenie má povahu verejnej ntlášky podFa 61 ods. 4 stavebného zákona v není

neskorších predpisov. DoruČenie verejnou vy-hláškou sa vykoná tak, že sa písomnosť vyvesí po

dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Liptovský Mikuláš a súčasne mým spósobom, najmä v

miestnej tlači, rozhlase, internetovej stránke alebo na dočasnej úradnej tabuli správneho

orgánu a na mieste, ktorého sa konanie týka. Posledný deň 15 dňovej lehoty je dňom

doručenia.
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MESTWÝ ÚRAD
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Odtlačok pečiatky a podpis
oprávnenej osoby

Doručuje sa
Učastníci konania — doručenie verejnou vyhláškou

Na vedomic
Mesto Liptovský Mikuláš, v zastúpení Ing. Ján Blcháč. PhD.,Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský
Mikuláš
Vlastníci bytov, Stefánikova 1513/23. 031 01 Liptovský Mikuláš - Martin Ferenčík
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