SPOLOČNÝ OBECNÝ ÚRAD
úzcmného rozhodovania a stavebného poriadku v Liptovskom Mikuláši
Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš
Liptovský Mikuláš: 28.07.2017
číslo: MsÚ/ÚR a SP 201 7/05468-02/Šar
Vybavuje: Ing. Šaravská, 044/5565341
edita.saravska‘2im iRu I as.sk

VYHLÁŠKA

VEREJNÁ

Oznámenie o začatí stavebného konania podl‘a 61 ods. 4 zákona ě. 50/1976 Zb. o
územnom plánovaní a stavcbnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších
predpisov a upustení od ústneho pojednávania.

Stavebník mesto Liptovský Mikuláš (IČO: 00315524), Štúrova 1989/41, 031 42 Lip
tovský Mikuláš podal dňa 13.04.2017 na Spoločný obecný úrad územného rozhodovania
a stavebného poriadku v Liptovskom Mikuláši žiadost‘ o vydanie stavebného povolenia na
stavbu „Mestská cyklotrasa za zamestnaním Liptovský Mikuláš SO 01 M. R. Stefáni
ka, úsek od Jánošíkovho nábrežia po Hurbanovu ulicu“ na pozemkoch liniová stavba
k. Ú; Liptovský Mikuláš, na ktorú bob vydané územně rozhodnutie obcou Bobrovec pod č.
MsU/UR a SP 2017/00191-03/Sar dňa 03.032017. Uvedeným dňom bob začaté stavebné
konanie.
120 zák.
Mesto Liptovský Mikuláš ako príslušný špeciálny stavebný úrad podľa
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskor
ších predpisov a 5 písm. a) zák. Č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie,
stavebný poriadok a bývanie zastúpené Společným obecným úradom územného rozhodovania
a stavebného poriadku v Liptovskom Mikuláši oznamuje začatie stavebného konania v súlade
s ustanovením 3a ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení ne
skorších predpisov a noviel (cestný zákon) dotknutým orgánom a známym účastníkom kona
nia.
Vzhľadom k tornu, že podaná žiadosť s dokladmi a dokumentáciou poskytujú dostatočný
podklad pre posúdenie navrhovanej stavby. podl‘a * 61 ods. 2 stavebného zákona sa upúšťa od
ústneho pojednávania a miestneho zisťovania.
Do dokladov možno nahliadnuť na Spoločnom obecnom úrade územného rozhodovania a
stavebného poriadku, ul. Stúrova 1989/4 1, Liptovský Mikuláš počas stránkových dní (ponde
bk. streda. piatok).
Učastníci konania můžu svoje námietky uplatníť do 7 pracovných dní od doručenia toh
to oznámenia, inak na ne nebude prihliadnuté.
V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány. Ak dotknutý orgán podl‘a
61 ods. 6 stavebného zákona v určenej alebo predlženej lehote neoznámi svoje stanovisko k
povoľovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov sáhla
s‘.
Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovat‘, predloží jeho zástupca písomnú p1konaniaktoi sa nechá zastupovat‘.
nú moc s overením podpisu toho účastníka
rn
J
—

-

fl

‘

úzernntlhr.,;h
L

l:;.J

:

sLiu

Štťzrova 19W4Í, 031 42

s‘w encI pniidku
..;LI:ulJi

Liptovský Mikuláš

Ing. Katarína Šuveríková
vedúca odboru tiR a SP

Toto oznámenie má povahu verejncj vyhlášky podl‘a 61 ods. 4 stavebného zákona v
znení neskorších predpisov. Doručcnie verejnou vyhláškou sa vykoná tak, že sa písom
nost‘ vyvesí po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Liptovský Mikuláš a súčasne mým
spósobom, najmU 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.

12-08-2017

28-01-2017

Zvesené dňa

Vyvesené dňa:

Zverejnené mým spósobom
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MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
MES T4(Ý ÚRAD
S31 42 LIPTOV€KÝ MIKULÁŠ
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Odtlačok pečiatky a podpi
oprávnenej osoby

Doručuje sa
Učastníci konania (tj. vlastníci susediacich pozemkov a stavieb a osoby, ktoré majú
k takýmto pozemkom a stavbám ině práva, ak ich vlastnicke a ině práva k týmto pozemkom
61
a stavbám möžu byt‘ konanírn priarno dotknuté) formou verejnej vyhlášky v zmysle
ods. 4 stavebného zákona.
Na vedornie
Mesto Liptovský Mikuláš, Stúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš
Mesto Liptovský Mikuláš, odbor ZP a dopravy, odd. CD, PK, a VP, Stúrova 1989/41, 031 42
Liptovský Mikuláš
Mesto Liptovský Mikuláš, odd. ZP a poľnohosp., Ul. Stúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mi
kuláš
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ZP, úsek SSOH. Vrbická 1993. 031
01 Liptovský Mikuláš
OkresnÝ úrad Liptovský Mikuláš. odbor starostlivosti o ZP, úsek SSOPaK a posudzovania
vplyvov na ZP, Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš
Krajský pamiatkový úrad Zilina, Mariánske námestie 19,01001 Zilina
Slovenský vodohospodársky podnik š.p.,Nábrežie I. Krasku č. 3/834, 921 80 Piešťany
SSE-D. a.s., Pri Rajčianke 2927, 01047 Zilina
LVS. a.s.. Revolučná 595. 031 05 Liptovský Mikuláš
SPP Distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava
Slovak Telekom, a.s.. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IMAFEX, spol. s.r.o., Belopotockého 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
LiptovNet a.s., Belopotockého 4,031 01 Liptovský Mikuláš
LMT, a.s., Za traťou 605/1, 031 04 Liptovský Mikuláš
Ing. Dr. Milan Skýva, Koceľova 15, 821 08 Bratislava projektant
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