
Spoločný obecný úrad
územ ného rozhodovania a stavebného poriadku

Iurova 198941. 031 42 Liptovský Mikuláš

Číslo: Msú úRaP 2019:8261 _O3AMi V Liptovskom Mikuláši: 16.01.2020
2020/83 I -03/AMi

V buvuje. Ing. A. \lichalkó‘á
Id.: —121 — u44. 5565347

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Oznámenie
o začali stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania

Stavebník ROHDANIK s.r.o.. Vitálišovee 792, 031 03 Liptovský Mikuláš ICO:
47829851 v zaslúpení Ing. Miroslav Trizna. Č. 523, 03221 Bobrovec. podal dňa 13.12.2W9
žiadosť o vvdanie stavebného povolenia na stavbu .‚Nové Vitalíšovce - SO oi Prístupová
kom unikácia, liniová stavba umiestnená v katastrálnom území Okoíičné. Uvedeným dňom
holo začaté stavebné konanie,

a prcdmetnú stavbu holo vydané mestom Liptovský Mikuláš územně rozhodnutie
pod Č. Ms 1 ‘RaSP 201 8ĺ90973-05/AMi. 2019/15 14-05 zo dňa 19.032019 a následne
‚‘nicna uzenmeho roz.hodnutia pod č. MsU/URaSP 2019/4919-03/AMi zo dňa 23.10.2019.

Pop[ Stu ;‘hi‘:
.cl o JUnT/l ttopruvmho nopo/cniu hudúcich rodinných domov umiestnených na

k. ti ( )k//Č,71 .Vuvrhovunó komunikúLíc, sa nupáju na je.viviýúcu cestu III.
ujec/v III 233..i, č/Idu Ó — 2) tu. /von?lInikuciu je tlcnTholuná oko dvojprzthová obojsiiierná
in/es//ul oh.dióui kominiikt/Liu ht 6, O rn tí()U ‚O 30. Jžtnkčnej ir/edy C3, ukončená

uhru! iskorn Š frky J 2, O ni.

Mesto Liptovský Mikuláš ako prístušný špeciálny stavebný úrad podľa 120 zák.
č.50! 1976 Zb. o úzernnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon ) v znení
neskoršich predpisov a 5 písm. aJ zák. Č. 608/2003 Z. Z. O štátnej správe pre územně
plánovane. stavebný poriadok a bývanie zastúpená Spoločným obecným úradom úzenmého
rozhodovania a stavebného poriadku v Liptovskom Mikuláši v súlade s ustanovením 3a,
ods. 4) zákona č. 135196) 7.h. O pozemnýeh komunikáciách v znení neskorších predpisov
a no‘ jel (cesLn zákon) a v súlade s ustanovením *61 ods. I zák. č.50/1976 zb, stavebného
zakona oznamuie začatie stavebného konania a v súlade s 61 ods. 2 zák. č. 50/1976 Zb.
(stavebného zákona) upúšťa od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania, pretože sú mu
dohre známe pornerv staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie
navrhovanej stavby. ‚

l)o dokIadov možno nah[iadnuť na meste Liptovský Mikuláš — MsU, odbor
ťizemného rozhodovanw a stavebného poriadku počas stránkových dní ( pondelok od 8.00 —

5.00 hod.. streda od 8.30 — 16.30 hod. a piatok 8,00-15.00 hod., obedňajšia prestávka od
11.30 I 2.30 hod.

Častníci konania móžu svoje námietky uplatnit‘ do 7 pracovných dní od doručenia tohto
ojnámenia. inak sa na ne neprihliadne.

V ro‘nakej Iehoe oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány. Ak niektorý z orgánov
štátnej správy potrehuje na riadne posúdenie dlhší čas. predlži stavebný úrad na jeho žiadosť
lehotu pred jej uplynutím. Ak dotknutý orgán podľa * 61 ods. 6 srnvebného zákona v určenej
alebo predlženej Iehote neoZnámi svoje stanovisko k povol‘ovanej stavbe, má sa za to, že so



stavbou z hľadiska nim sledovaných záujmov súhlasí.
Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, predloží jeho zástupca

pisomnú plnú moc s overenirn podpisu toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovat‘.

SPOLOČNY GEE L D

úzcrnnha rozhodova5Ĺa a ‚ poriadku

‘‘‘ iviIkutá
Ing. Katarína Šuveríková

vedúca odboru UR a SP

Doručuje sa
Vlastníkom dotknutých a susedných pozemkov a stavieb v súbehu s predmetnou
urniestňovanou stavbou. ako aj ostatným účastníkom konania v zmysle 59 zák. č. 50/1976
ĺh. sa toto oznárnenie doručuje formou verejnej vyhlášky

Tolo o;námenie má podl‘a 61 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a
slav cbnom poriadku ( stavebný zákon ) v znení neskorších predpisov povahu verejnej
ihláškv a podl‘a 26 ods. 2 zákona Č. 71/1967 Zb. o správnom konaní musí byť
vnesené na úradnej tabuli mesta po dobu 15 dní. Posledný deň tejto lehoty je dňom
doručenia. SúČasne musí byť mestom zverejnené aj na webovom sídle mesta,

miestnom rozhlase, tlačí aleho na doČasnej úradnej tabuli na mieste, ktorého sa tka.

t‘dOiiiC
ROI ll)\NIK srn.. \‘itálko\Lc 792. 03] 04 Liptovský Mikuláš fCO: 47829851

tastupcni Ing. Miroslav Trizna, Č. 523, 032 21 Bobrovce
Mestsk úrad, ůtvar hlavného architekta. Liptovský Mikuláš — Staré Mesto

-- Mestský úrad, odbor CD. PK a VP. Liptovský Mikuláš — Staré Mesto
— Regionálny úrad verejného zdravotnictva, ul. Stúrova 36, 031 80 Lipt. Mikuláš — Staré

Mesto
— Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie - úsek SSOH, Vrbická 1993, 031

W Lipt. Mikuláš — Vrbica-Nábrežie
Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie - úsek SSOPaK, Vrbická 1993. 031
01 Lipt. Mikuláš — Vrbica-Nábrežie
OkresnS úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie - úsek SVS, Vrbická 1993, 03 01

I .ipt. Mikuláš — Vrhica-Nábrežie
— ()kresné riaditeFstvo hasičského a záchranného zboru, Podtatranského 25/1910, 031 01

Lipt. Mikuláš Staré Mesto
Okrcsný úrad, odbor krizového riadenia. Liptovský Mikuláš, Nám. Osloboditeľov 1, 031
41 l.iptovsk Mikuláš — Staré Mesto
liptoská vodárenská spoločnosť. as., Revolučná 595, 031 80 Lipt. Mikuláš — Liptovská
( )ndran á
Stredosloenská energetika — distrihúcia as. Zilina. 01047 Zilina
\1initcrsio obrany SR. spráu nehnutel‘ného majetku a výstavby. Banská Bystrica
Krajsk paiiiiutko ‘ úrad Jihna. \lariánske nám. 19. 010 01 Zitina
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Lnerotcl. as.. Miletičova 7. 821 03 Bratislava
SlP-l). Mlvnské nivy 44/b. 825 tI Bratislava

:\Ieonct. s.r.o.. M. Pišúta 979/4, 031 01 Liptovský Mikuláš - Staré Mesto

Správa eiesl Žflinského samosprávneho kraja, ul. M. Rázusa 104, 010 0 Žilina

()krcsn úrad Liptovský Mikuláš. odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii. Nám.

osloboditeFo I. 031 40 Liptovský Mikuláš — Staré Mesto

SC ŽSK. ĺávod liptov — stredisko Liptovský Mikuláš, Pod Stráňami 4,031 W Liptovský

Míkuktš Staré Mesto
lnu. Miroslav lukáč. Č. 626. 034 31 Lisková — projektant

Ing. ‚Iarosla Straka. t)uhoá 493.5. 031 04 Liptovský Mikuláš — Podbreziny — stavebný

2101 2028 ‚ 05022020
\ vescnc na uradnei tabuli dňa Zvesene dna

)ĺnánlcné na eh. srránkena CUEI dňa

71 w 22W
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SÚRADNCOVÝ SYSTÉM : JTSK
VyšKOVY SvsTÉ: Ecv

ZODDry/EOR‘/ DÍ‘IKANTI :p‘rvTrJ\!pL KRESL.
NG, YCSLAv :JKAČ I \. M:RCSAV ND4.\JA I\. Y R;SĹk, ‘P\A Q

INVESTOR: BOH0ANK, S. R. O. VIÁHSOVCE 792 031 04 LIPMVSKÝ MIKULÁŠ ZÄK. ČÍSLO: 28/2018
MISTO STAVBY: OKRES URT. MIKULÁŠŤk. G. OKOUČNĚ PROFESIA: INŽ. KONŠTR.STAVBA: NOVÉ VITALIŠOVCE

‘ STUPEŇ:
0518

OBJEKT: SO 01 PRÍSTUPOVÁ KOMUNIKÁCIA
.

OBSAH KRESU: M[ERKA Č.VÝKRESU

KOORDINAČNÁ SITUÁCIA 1:2000 02


