Spoločný obecný úrad
územného rozhodovania a stavebného poriadku
Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš
V Liptovskom Mikuláši: 20.12.2018
Číslo: MsU/URaSP 2018/9203-02/MDu
Vybavuje: Ing. Michaela Dudová
Tel.:+421-044/55 65 341
E-mail: micliaela.dudova@inikulas.sk

Oznámenie
o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania.
Navrhovateľ Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Revolučná 595, 031 01 Liptovský
Mikuláš-Staré Mesto podal dňa 10.12.2018 návrh na vydanie územného rozhodnutia na
stavbu „Liptovský Mikuláš verejný vodovod a kanalizácia pod Stráňami - rozšírenie“líniová stavba nachádzajúcu sa na pozemkoch pare. č. KN-C 7134, KN-C 7137, KN-C
7138/4, KN-C 7139/7, KN-C 7140/9, KN-C 6672/12, KN-C 6672/40, KN-C 6704/2,
KN-C 381/1 a KN-C 6704/1 v k. ú. Liptovský Mikuláš. Uvedeným dňom bolo začaté
územné konanie.
Popis umiestnenia stavby: Posudzované územie sa nachádza v severnej časti mesta Lipt.
Mikidáš- mestská časť Staré Mesto. Stavba rieši rozšírenie verejného vodovodu a kanalizácie
pre budúce napojenie existujúcej a plánovanej zástavby.
Mesto Liptovský Mikuláš ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zák. č. 50/1976 Zb. o
územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a
§ 5 písmeno a) zák.č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný
poriadok a bývanie zastúpená Spoločným obecným úradom územného rozhodovania a
stavebného poriadku oznamuje v súlade s ustanovením § 36 ods. 4 zák. č.50/1976 zb.
stavebného zákona začatie územného konania dotknutým orgánom a všetkým známym
účastníkom konania a súčasne nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním,
ktoré sa uskutoční dňa
17.01.2019 o 09:15 hod.
so stretnutím stavebníka na Mestskom úrade Liptovský Mikuláš, L poschodie, č. dverí 805.
Do dokladov možno nahliadnuť na meste Liptovský Mikuláš - MsÚ, odbore územného
rozhodovania a stavebného poriadku počas stránkových dní.
Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr na ústnom
pojednávaní, inak na ne nebude prihliadnuté.
V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány. Ak niektorý z orgánov
štátnej správy potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, predĺži stavebný úrad na jeho žiadosť
lehotu pred jej uplynutím. Ak dotknutý orgán podľa § 36 ods. 3 stavebného zákona v určenej
alebo predĺženej lehote neoznámi svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, má sa za to, že so
stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.
V zmysle § 42 ods. 5 stavebného zákona v odvolacom konaní sa neprihliada na námietky
a pripomienky, ktoié neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci
uplatnené mohli byť.
Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú
plnú moc s overením podpisu toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať.
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Doručuje sa
Vlastníci susedných nehnuteľností - doručuje sa verejnou vyhláškou
Toto oznámenie má podľa § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a
stavebnom poriadku ( stavebný zákon ) v znení neskorších predpisov povahu verejnej
vyhlášky a podľa § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní musí byť
vyvesené v mieste obvyklým spôsobom po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta
Liptovský Mikuláš. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Súčasne musí byť
mestom zverejnené aj iným spôsobom v mieste obvyklým, najmä na internete,
v miestnom rozhlase, tlači alebo na dočasnej úradnej tabuli na mieste, ktorého sa týka.
Na vedomie
LVS, a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš
Mesto Liptovský Mikuláš - oddelenie cestnej dopravy, pozemných komunikácií
a verejných priestranstiev , Ul. Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš
Mesto Liptovský Mikuláš -Útvar hlavného architekta
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek
ŠSOH, Vrbická 1993, 031 01 Lipt. Mikuláš
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ŠVS,
Vrbická 1993, 031 01 Lipt. Mikuláš
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek
ŠSOPaK, Vrbická 1993, 031 01 Lipt. Mikuláš
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,
Nám. osloboditeľov ,031 41 Liptovský Mikuláš
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, pozemkový a lesný odbor, Kollárová 2 ,031 01
Liptovský Mikuláš
Okresného riaditeľstvo Hasičského Záchranného zboru, Podtatranského 25/1910, 031
01 Liptovský Mikuláš
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja závod Liptov, Ul. Pod stráňami 4, 031
01 Liptovský Mikuláš
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši, Štúrova
36,031 80 Liptovský Mikuláš
Ministerstvo vnútna SR, Centrum podpory BB, ul. 9 mája č.l, 974 86 Banská Bystrica
Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánske námestie 19, 01 01 Žilina
SSD, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
SPP- distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 19 Bratislava 26
Slovenský vodohospodársky podnik š.p., odštepný závod Piešťany, Radničné námestie
8, 969 55 Banská Štiavnica
Slovenský vodohospodársky podnik š.p., odštepný závod Piešťany, správa povodia
horného Váhu, ul. Jána Jančeka č. 36, 034 01 Ružomberok
Železnice SR Bratislava, generálne riaditeľstvo, odbor expertízy, Klemensova 8, 813
61 Bratislava
Železnice Slovenskej republiky, Oblastné riaditeľstvo Žilina, l.mája 34, 010 01 Žilina
Ing. Juraj Vavro, Družstevná 2221, 031 01 Liptovský Mikuláš-Staré Mesto
Vyvesené v mieste stavby dňa:
Vyvesené dňa:........................
Oznámené na webovom sídle .

Zvesené dňa:

2 1 12 2018

Zvesené dňa:
dňa: ......
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