
OBEC BOBROVEC

Obecný úrad Bobrovce č.90, 032 21 Bobrovec
číslo: MsÚ/ÚR a SP 2019/3327-05/MDu Liptovský Mikuláš. dňa: 20.09.2019

Navrhovater: mesto Liptovský Mikuláš, (IČO: 00315 524) Štúrova 1989/41, 0310 42
Liptovský Mikuláš

Vec: Zastavenie konania.

ROZHODNUTIE

Navrhovatel‘ mesto Liptovský Mikuláš, (IČO : 00 315 524 ) Štúrova 1989/41, 0310 42
Liptovský Mikuláš, podal dňa 02.04.2019 návrh na vydanie územného rozhodnutia na stavbu
„Stavebné úpravy ul. Majerská II. etapa“ - liniová stavba na pozemkoch k.ú. Liptovský
Mikuláš v zmysle situácie spracovanej na podklade kópie z katastrálnej mapy a projektovej
dokumentácie- celková situácia Č. výkr. B, M 1:1 000, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasťou
žiadosti.. Uvedeným dňom bob začaté územné konanie.

Mesto Liptovský Mikuláš ako príslušný stavebný úrad podľa II? v spojení s * 119 ods. 3
zák. Č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v zneni
neskorších predpisov a 5 písm. a) zák. Č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné
plánovanie, stavebný poriadok a bývanie, podl‘a ustanovenia * 35 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku konanie

zastavuje.

Odóvodncnie:
Navrhovateľ mesto Liptovský Mikuláš, ( ICO : 00315 524 ) Stúrova 1989/41, 0310 42

Liptovský Mikuláš, podal dňa 02.04.2019 návrh na vydanie územného rozhodnutia na stavbu
„Stavebné úpravy ul. Majerská II. etapa“ - liniová stavba na pozemkoch k.ú. Liptovský Mikuláš
v zmysle situácie spracovanej na podklade kópie z katastrálnej mapy a projektovej
dokumentácie- celková situácia Č. výkr. B, M 1:1 000, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasťou
žiadosti.. Uvedeným dňom bob začaté územně konanie.

Stavebný úrad zverejnil podľa 35 ods. 2 stavebného zákona dňa 09.04.2019 kópiu žiadosti
o návrh na vydanie územného rozhodnutia na stavbu.

NakoFko v priebehu územného konania bob zistené, že predložený návrh spolu s pribohami
neposkytuje dostatoČný podklad na posúdenie navrhovanej stavby, stavebný úrad dňa 10.04.20 19
navrhovateľa vyzval na doplnenie podaného návrhu a konanie prerušil. Nakoľko navrhovatel‘
v určenej lehote nedostatky podania neodstránil, stavebný úrad územně konanie podľa 35 ods. 3
stavebného zákona zastavil. Na možnost‘ zastavenia územněho konania bol navrhovateF
v rozhodnutí o prerušení územného konania upozornený.



Poučenie:
Podľa 53 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu sa možno

odvolať. Odvolanie podl‘a 54 zákona o správnom konaní sa podáva v lehote do 15 dní odo dňa
oznámenia rozhodnutia na obec Bobrovec prostredníctvom Spoločného obecného úradu
územného rozhodovania a stavebného poriadku ‚ul. Stúrova 1989/4 1, Liptovský Mikuláš.

O odvolaní rozhoduje Okresný úrad Zilina, odbor výstavby a bytovej politiky,
Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina. Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných
prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku.

Ing. Ladislav Sedlák, PhD.
StarosÉa obce Bobrovec

Toto rozhodnutie má povahu vcrcjncj vyhlášky podľa 32 ods. 2 stavebného zákona v
znení neskoršich predpisov. Toto rozhodnutie musí byť nvesené po dobu 15 dní na
úradnej tabuli mesta Liptovský Mikuláš a obce Bobrovec a súčasne zverejnené mým
spbsobom (webové sídlo mesta, miestny rozhlas) v mieste obvyklým v súlade s * 26 ods. 2
zákona č. 71/67 Zb. o správnom konaní v znení neskoršich predpisov. Posledný deň 15
dňovej lehoty je dňom doruČeiiia.

Doručuie sa

Účastníci konania (tj. vlastníci susediacich pozemkov a stavieb a osoby, ktoré majú k takýmto
pozemkom a stavbám mé práva, ak ich vlastnícke a mé práva k týmto pozemkom a stavbám
móžu byť konaním priamo dotknuté) - formou verejnej vyhlášky v zmysie * 42 ods. 2 stavebného
zákona tak, že toto rozhodnutie stavebného úradu bude vyvesené po dobu 15 dní na úradnej
tabuli tunajšieho úradu a na intemetovej stránke.

Na vedomie

- Mesto Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/4 I, 031 01 Liptovský Mikuláš
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