
Spoločný oLecný úrad
úzeIllnéh() rozhodovania a stavebného poriadku

Stúrova 1989/41, 031 01 Liptovský Mikuláš
číslo: tI Ra$P 2014/003 1 9—02/Ta

/
V Liptovskom Mikuláši dňa 17.01 .2014

Vybavuje: Mgr. Elena Tuková
TeIeln : 044-55 65 341 /
VEREJNÁ VYHLÁŠKA!

Oznámenie
o začatí stavebného l«)nania a upustenie od ústneho pojednávania

Stavebníci Ing. Jana Župová a ing. Jaroslav Župa, obidvaja trvale bytom Štefánikova
1518/19, L.Mikuláš, podali dňa 15.01.2014 žiadost‘ vydanie stavebného povolenia na
stavbu:,,Stavebné úpravy bytu č. 34“, 9.NP, na Ulici Stefánikova 1518, na pozemku
iarcc1né čísla CKN 365/6 v k.ú. L.Mikuláš. Uvedeným dňom bob začaté stavebné konanie.

Mesto Liptovský Mikuláš, ako príslušný stavebný úrad podľa 117 zák. č.50/l 976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon ) v znení neskorších predpisov
zastúpené Spoločným obecným úradom územného rozhodovania a stavebného poriadku
v Lipt. Mikuláši ‚ 5 písm. ni zák.č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie,
stavebný poriadok a bývanie oznamuje začatie stavebného konania v súlade s ustanovením

61 ods.1, zák. č. 50/1976 Zb. stavebného zákona a súčasne upúšťa od ústneho
pojednávania a miestneho zisťovania v zmysle 61 ods. 2 stavebného zákona, pretože sú
mu dobre známe pornery staveniska a žiadost‘ poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie
navrhovanej stavby.

Svoje námietky a pripomienky móžu účastníci konania uplatnit‘ najneskór do 7 pracovných
dní odo dňa doručenia oznámenia, inak sa k nim neprihliadne.

V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgáry. Ak v určenej leliote svoje
stanoviská neoznámia podl‘a 6 1 ods. 5 stavebného zákona má za to, že so stavbou súhlasia.

Do dokladov možno nahliadnut‘ na Spoločnom obecnom úrade územného rozhodovania a
stavebného poriadku, Stúrova 1989, Lipt. Mikuláš počas stránkových hodin.

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

Oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podl‘a 61 odst. 4 stavebného zákona a 26
odst. 1, 2 zákona č. 71/1976 Zb. o správnorn konaní a musí byt‘ vyvesené po dobu 15 dní na
úradnej tabuli obce. Správny orgán zverejní písomnost‘ súčasne mým, v mieste obvyklým
spódobom. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Do lehoty sa nezapočítava v súlade
s 27 odst. 2 zákona Č. 7 1/1967 Zb. os právnom konarví, v znení neskorších predpisov deň,
ked‘ došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty, t.j. deň ked‘ bola verejná vyhláška
vyvesená a zverejnená.

(/

Ing. Alena VinčurováSPOLOCNy OBECNY URAD vedúca oddelenia
ůzemnejio rozhodovanja a stavebného poriadku

v Liptovskom Miu]ášI
Stúrova 19S9/41 03] 42 Lipwvský



Doručuje sa

1. Ing. Jana Župová, teťánikova 1 5 I S/i 9, L.Mikuláš
2. ing Jaroslav Župa, S[eťánikova 151 8/19, L.Mikuláš
3. Ing. Michal Radič RM-PROJEKT, Nábr. Dr. A Stodolu 1575/3, L.Mikuláš

Na vedomie

- Okresný úrad L.Mikuláš. odbor starostlivosti o ŽP — úsek ŠSOI-i. Vrbická 1993, 031
01 L. Mikuláš

- Okresné riaditel‘stvo IIaZZ, Nám. osloboditeľov č.1, 031 01 Lipt. Mikuláš

Úradný záznam

Verejná vyhláška bola vyvesená na úradnej tabuli mesta /obce/ dňa: 21 01- Lii1I

Verejná vyhláška bola zvesená Z Úradnej tabule mesta /obce! dňa: — 5 02 2014

Oznámené mým spósobom v mieste obvyklým
(web stránka rozhlas, lokálne TV a ině miestne médiá ...)
Odtlačok úradnej pečiatky a podpis oprávnenej osoby
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