
Spoločný obecný úrad
územného rozhodovania a stavebného poriadku

Štúrova 1989/41. 031 42 Liptovský Mikuláš

Číslo: MsÚ/ÚRaSP 2019/6405-02/MDu V Liptovskom Mikuláši: 04.09.20 19
Vybavuje: Ing. Michaela Dudová
Tel.: +421-M 556534!
E—mail: michaela.dudova@mikulas.sk

Oznámenie
o začatí konania vo veci predÍženia platnosti stavebného povolenia

a upustenic od ústneho pojcduávania

Stavebník mesto Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš —

Staré Mesto, ICO: 00 315 524 podal dňa 04.09.2019 na Spoločný obecný úrad úzernného

rozhodovania a stavebného poriadku v Liptovskom Mikuláši žiadosť o vydanie rozhodnutia

o predlžení platnosti stavebného povolenia pod č. MsU/URaSP 2017/5470-03/Sta zo dňa
06.09.20 17 na stavbu „Mestská cyklotrasa za zamestnaním Liptovský Mikuláš — SO 07

Alexyho ulica“ na pozemkoch - liniová stavba k. ú. Liptovský Mikuláš.
Uvedeným dňom bob začaté konanie o predlžení platnosti stavebného povolenia vydaného

obcou Bobrovec, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 10.10.2017.
Obec Bobrovec ako pris]ušný stavebný úrad podľa l 17 zák. č. 50/1976 Zb.

o úzernnorn plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon) v znení neskorších predpisov

* 5, písm. „a“ zák. č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územně plánovanie, stavebný
poriadok a bývanie zastúpené Spoločným obecným úradom úzernného rozhodovania

a stavebného poriadku v Liptovskom Mikuláši oznamuje začatie konania vo veci predlženia
platnosti stavebného povolenia známym účastníkom a dotknutým orgánom. Vzhľadom k
tornu, že podaná žiadosť s dokladmi poskytujú dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej

stavby, podľa 61 ods.2 zák. č. 50/1976 Zb. stavebného zákona sa upúšťa od ústneho

pojednávania a miestneho zist‘ovania.
Do dokladov možno nahliadnuť na Spoločnom obecnom úrade územného

rozhodovania a stavebného poriadku v Liptovskom Mikuláši počas stránkových dní.
Učastníci konania rnĎžu svoje námietky uplatniť do 7 pracovných dní oJ doručenia

tohto oznámenia, inak sa na ne neprihliadne.
V wvnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány. Ak niektorý z orgánov

štátnej správy potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, predlži stavebný úrad na jeho žiadost‘
lehotu pred jej uplynutím. Ak v určenej lehote svoje stanoviská neoznámia podľa 61 ods. 6

stavebného zákona, sa má zato, že so stavbou súhlasia.
Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať. predboží jeho zástupca

písomnú plnú moc s overením podpisu toho účastníka konania. ktorý sa nechá zastupovať.
V odvolacom konaní sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli upbatnené v

prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť.
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Ing. Katarína Suveríková
vedúca odboru URaSP



Doručuje sa

Vlastníci susedných nehnutePností — doručuje sa verejnou vyhláškou

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 podľa 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zli. o správnom konaní musí byť
vyvesené v mieste obvyklým spůsobom po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta
Liptovský Mikuláš. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Súčasne musí byť
mestom zverejnené aj mým spósobom v mieste obvyklým, najmä na internete,
v miestnom rozhlase, tlači alebo na dočasnej úradnej tabuli na miestc, ktorého sa týka.

Na vedornie
Mesto Liptovský Mikuláš, Stúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš

Mesto Liptovský Mikuláš, odbor ŽP a dopravy. odd. CD, FK. a VP. Štúrova 1989/41, 031 42

Liptovský Mikuláš
Mesto Liptovský Mikuláš, odd. ZP apoľnohospodárstva, Ul. Štúrova 1989/41. 031 42

Liptovský Mikuláš
Okresný úrad Liptovský Mikuláš. odbor starostlivosti o ZF, úsek SSOH. Vrbická 1993, 031

01 Liptovský Mikuláš
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ZP, úsek SSOPaK a posudzovania

vplyvov na ZF. 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,. Fn Rajčianke 2927,01047 Zilina
LVS, a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš
SPP — Distnibúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava
Slovak Telekom, as., Bajkalská 28,81762 Bratislava
IMAFEX, spol. s.r.o., Belopotockého 4,031 01 Liptovský Mikuláš
LiptovNet as.. Belopotockého 4.031 01 Liptovský Mikuláš
LMT. as.. Za traťou 605/1, 031 04 Liptovský Mikuláš
Ing. Dr. Milan Skýva, Koceľova 15, 821 08 Bratislava - projektant

Vyvesené v mieste stavby dňa Zvesené dňa:
06 O 2019

Vyvesené dňa Zvesené dňw

Oznámené na vebovom sjd]e a CUET dňa .

MEST LM

031



© Úrad geodézie, kartografle a katastra Slovenskej republiky
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Žilinský kraj Liptovský Mikuláš>Liptovský Mikuláš kú. Liptovský Mikuláš

Vytlačené z aplikácie Mapový klient ZBGIS. Nepoužitelné na právne úkony. (1/1
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