
SPOLOČNÝ OBECNÝ ÚRAD
územného rozhodovania a stavebného poriadku

Štúiova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš
číslo: MsÚfÚRa SP 2017/07867-02/ESar V Liptovskorn Mikuláši: 28.11.2017
Vybavuje: Ing. Šaravská, Tel: 044 / 5565 341
edita.saravskamikulas.sk

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Oznámenie o začatí územného konania a o nariadení ústneho pojednávania podl‘a 36
ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný

zákon) v znení neskorších predpisov

Navrhovatel‘ mesto Liptovský Mikuláš (IČO: 00315524), Štúrova 1989/41, 031 42
Liptovský Mikuláš podal dňa 09.11.2017 na Spoločný obecný úrad územného rozhodovania
a stavebného poriadku v Liptovskom Mikuláši návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení
stavby „Chodník Demänová — SO 02 Verejné osvetlenie“ na pozenikoch parc. č.

KN-C 547/18, 547/49, 547/81, 869/1 (KN-E 206/999), 869/2 (KN-E 206/99) a 869/8 -

líniová stavba k. ú. Demänová. Uvedeným dňorn bob začaté územné konanie.

Popis untiestnenia stavby:
Predmetom riešenia je návrh verejného osvetlenia nového chodníka Demänová po pravej

strane popri štátnej ceste 11/584 Liptovský Mikuláš - Demänovská dolina. Oporné body
verejného osvetlenia budá umiestnené medzi chodníkom a oplotením priľahlých
nehmtteľností. Trasa je vedená od križovatky ul. Siroká po uliczi Mlynisko. Dlžka trasy
verejného osvetleniaje 262 m.

Obec Bobrovec ako príslušný stavebný úrad podl‘a 117 v spojení s 119 ods. 3 zák.
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 územné
plánovanie, stavebný poriadok a bývanie zastúpené Spoločným obecným úradom územného
rozhodovania a stavebného poriadku v Liptovskom Mikuláši v súlade s ustanovením

36 ods. 4 stavebného zákona oznamuje začatie územného konania verejnou vyhláškou
dotknutým orgánom a známym účastníkom konania a súčasne nariad‘uje ústne poj ednávanie,
ktoré sa uskutoční dňa

02.01.2018 o 9,00 hod.

so stretnutím na MsÚ Č. dverí 805.
Do dokladov možno nahliadnut‘ na Spoločnom obecnom úrade územného rozhodovania a

stavebného poriadku, ul. Stúrova 1989/41, Liptovský Mikuláš počas stránkových dní
/pondelok, streda a piatok/.

Učastníci konania möžu svoje námietky a pripomienky uplatnit‘ najneskör na ústnom
pojednávaní, inak na ne nebude prihliadnuté.

V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány a mesto. Ak niehorý



z orgánov Štátnej správy potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, predlži stavebný úrad na
jeho žiadosf lehotu pred jej uplynutím. Ak dotknutý orgán v určenej alebo predlženej lehote
neoznámí svoje stanovisko, podľa 36 ods. 3 stavebného zákona má sa za to, že so stavbou
z Iil‘adiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

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

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

SPOtON 1CNÝ
uzenueho růzhod a hii) poridkU
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Šiúroa 199,4, U I 42 Lnvký Mikulš

Ing. Katarína Šuverfková
vedúca odboru UR a SP

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podl‘a 36 ods. 4 stavebného zákona v
znenf neskorších predpisov. Doručenie verejnou vyhláškou sa vykoná tak, že sa
písomnost‘ vyvesí po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Liptovský Mikuláš a obce
Bobrovec a súčasne mým spósobom, najmä V miestnej tlači, rozhlase 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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Odtlačok pečiatky a podpis
oprávnenej osoby

Doručuje sa
Účastníkorn konania (tj. vlastníkorn susediacich pozernkov a stavieb a osoby, ktoré rnajú k takýmto
pozemkom a stavbám mé práva, ak ich vlastnícke a mé práva k týmto pozernkom a stavbám móžu
byt‘ konaním priamo dotknuté) formou verejnej vyhlášky v zinyste 36 ods. 4 stavebného zákona
tak, že toto oznámenie stavebného úradu bude vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli tunajšieho
úradu a na internetovej stránke.
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Na vedomie
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
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
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ZP, úsek SVS. Vrbická 1993, 031 01
Liptovský Mikutáš
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor krizového riadenia. Nám. Osloboditel‘ov 1, 031 41
Liptovský Mikuláš
Okresný úrad Liptovský Mikuláš. odbor CD a PK. Námestie osloboditel‘ov 1. 031 41
Liptovský Mikuláš
Krajský pamiatkový úrad Zilina, Maríánske námestie 19, 010 01 Zilina
Správa ciest ZSK, ul. M Rázusa 104, 010 01 Zilina
Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Detašované pracovisko Stred, CSA 7,
974 31 Banská Bystrica
Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory BB, Odd. telekomunikačných služieb. Ul,9. mája

č.1, 974 86 Banská Bystrica
SSE-D, a.s., Pri Rajčianke 2927, 010 47 Zilina
LVS, a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš
SPP — Distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 I I Bratislava
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IMAFEX, spol. s.r.o., Bclopotockého 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
Orange Slovensko, a.s., Zvolenská cesta 21, 974 05 Banská Bystrica
Obec Bobrovec, Bobrovec 90. 032 21 Bobrovec
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