
SPOLOČNÝ OBECNÝ ÚRAD 
územného rozhodovania a stavebného poriadku v Liptovskom Mikuláši 

Štúrova 1989/41,031 01 Liptovský Mikuláš 

Číslo: LJR a SP 2016/02809-02 Šu Liptovský Mikuláš dňa 24.3.2016 
Vybavuje: Ing. Šuveríková, tel.044/5565344 

Veřejná vyhláška 

Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústného pojednávania. 

Stavebník Město Liptovský Mikuláš , Štúrova 1989, 031 42, Liptovský Mikuláš , IČO 
00315 524 podal dňa 21.3.2016 na Spoločný obecný úrad územného rozhodovania a stavebného 
poriadku v Liptovskom Mikuláši žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu ' SO 01 - 1 
- Stavebné úpravy - ulica Kukučínova ' na pozemku pare. č. KN C k.ú. Liptovský Mikuláš . 
Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie . 

Popis stavby : 
Vetva „A" rieši rekonštrukciu obojsmernej dvojpruhovej komunikácie achodníkov vrátane 

odvodnenia v kategorii MO 7,0/30 so šířkou jazdných pruhov 3,0 m a chodníkom vzákladnej 
šírke 2,0 m. Vozovka je navrhnutá ako asfaltobetónová, chodník pre peších sú navrhnuté 
z betónovej dlažby s bezbariérovými prechodmi vjazdov. Súčasťou úpravy chodníkov sú varovné 
a signálně pásy pre bezpečný přechod pre nevidiacich vkontrastnom farebnom převedení. 
Súčasťou je dopravné značenie. 

Obec Bobrovec ako příslušný stavebný úrad podl'a §119 ods.3) a §120 zák. č. 50/1976 Zb. o 
územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znění neskorších predpisov a § 5 
ods. 1 písmeno a) zák.č. 608/2003 o štátnej správě pre územné plánovanie, stavebný poriadok 
abývanie a § 3a odst.4 zákona č. 135/1961 Zb. opozemných komunikáciách v znění nesk. 
predpisov zastúpené Spoločným obecným úradom územného rozhodovania a stavebného 
poriadku v Liptovskom Mikuláši týmto oznamuje podťa §61 ods.l zák. č.50/1976 Zb. stavebného 
zákona dotknutým orgánom a známým účastníkom konania. VzhTadom k tomu, že podaná 
žiadosť s dokladmi a dokumentáciou poskytujú dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej 
stavby, podťa § 61 ods.2 stavebného zákona sa upúšťa od ústného pojednávania a miestneho 
zisťovania. 

Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na tunajšom úřade počas stránkových dní. 
Účastníci konania móžu svoje námietky uplatnit' do 7 pracovných dní od doručenia tohto 
oznámenia, inak sa na ne neprihliadne. V rovnakej lehote oznámia svoje stánoviská dotknuté 
orgány . Ak v určenej lehote svoje stanoviská neoznámia podťa §61 ods.6 stavebného zákona, má 
sa za to, že so stavbou súhlasia. 

1 



Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ŠVS, Vrbická 
1993,031 01 Lipt. Mikuláš 
Okresné riaditeFstvo hasičského a záchranného zboru, Podtatranského 25/1910, Lipt. Mikuláš 

v  . . .  v  * i  •  

Stredoslovenská energetika - Distribúcia a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4, 010 47 Žilina 
SPP - D a.s. Mlýnské Nivy 44/b, 825 19 Bratislava 
Slovák Telekom a.s., Bajkalská 28, 825 13 Bratislava 
LVS a.s., Revolučná 595, 031 05 Lipt. Mikuláš 

V V » t 

Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánské nám. 19, 010 01 Žilina 
Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, detašované pracovisko Banská Bystrica , 
ul.ČSA 7, 974 31 Banská Bystrica 
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V zmysle § 61 ods.6) stavebného zákona stavebný úrad upovedomuje dotknuté orgány vždy 
jednotlivo. Tieto orgány sú povinné oznámit' svoje stanovisko v rovnakej lehote, v ktorej móžu 
uplatnit' svoje námietky účastníci konania. Ak niektorý z orgánov štátnej správy potřebuje na 
riadne posúdenie dlhší čas, predíži stavebný úrad na jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím. Ak 
dotknutý orgán v určenej alebo predíženej lehote neoznámí svoje stanovisko k povoFovanej 
stavbě, má sa za to, že so stavbou z hl'adiska ním sledovaných záujmov súhlasí. 

SK>LQČNÝ OBECNÝ Til.A15 
A;.i.v/mec'ú ru?:^.;)cfovanía a stav- : a . -nadku 

v .L ip t o vskom Mí1 a .' ; '. • 
ŠíÁro•••a. iOSi; L 031 42 L: -ur. iv.i vp;:., 

Ing. Alena Vinčurová 
vedúca odboru 

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podl'a §61 ods.3 a 4 stavebného zákona v 
znění neskoršíeh predpisov a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce 
a súčasne zverejnené iným spósobom v mieste obvyklým , najma na internete alebo v 
miestnom rozhlase, tlači alebo na dočasnej úradnej tabuli na mieste, ktorého sa týka v súlade s § 
26 odst. 2 zákona č. 71/67Zb. o správnom konaní v znění neskoršíeh predpisov. Za deň 
doručenia sa považuje 15 deň vyvesenia a zverejnenia oznámenia. 

2 4 -°3- 2016 - 8 -04" 2016 J , 
Vyvesené dňa: Zvesené dňa: zverejnené iným spósobom..2:.2... ^ 

MĚSTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ i 
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Odtlačok pečiatky a podpis / 
oprávnenej osoby / 

Doručuie sa: 
Město Liptovský Mikuláš , IČO 315 524, Štúrova 1989, 031 42 Liptovský Mikuláš 
Ing. Peter Žák, Prosiek 154, 032 23 Liptovská Sielnica6562 - projektant 
Na vedomie: 
Obec Bobrovec, Obecný úrad Bobrovec 90, 032 21 
Město Liptovský Mikuláš , odb. ŽP,D aVP - odd. CD,PK a VP a odd. ŽP a pol'nohospodárstva 
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ŠSOH, Vrbická 
1993,031 01 Lipt. Mikuláš 
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