
SPOLOČNÝ OBECNÝ ÚRAD 
územného rozhodovania a stavebného poriadku v Lipt. Mikuláši 

ul. Štúrova 1989/41, 031 01 Liptovský Mikuláš 

Číslo ÚRaSP 2015/05280-002-Le V L. Mikuláši 23.9.2015 
Vybavuje : Ing. Letavajová, telefon 044/556 53 45 

Oznámenie o začatí stavebného konania a o upuštění od ústného pojednávania 
(Veřejná vyhláška) 

Obec Bobrovec, ako příslušný špeciálny stavebný úrad podl'a § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o 
územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon ) v znění neskorších predpisov 
v spojení s § 3a ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znění neskorších 
predpisov a § 5 písm. a) bod 1. zákona 608/2003 Z. z. o štátnej správě pre územné plánovanie, 
stavebný poriadok a bývanie zastúpené Spoločným obecným úradom územného rozhodovania a 
stavebného poriadku v Liptovskom Mikuláši dostal dňa 18.9.2015 od města Liptovský Mikuláš 
žiadosť o stavebné povolenie na stavbu parkovacie plochy - ul. Hurbanova č. 1490 na 
pozemkoch pare. č. KN-C 370/1 katastrálně územie Liptovský Mikuláš. V súlade s § 61 ods. 1 a 2 
stavebného zákona stavebný úrad oznamuje všetkým známým účastníkom konania a dotknutým 
orgánom, že dňom doručenia návrhu bolo začaté stavebné konanie a pretože sú mu dobré známe 
poměry staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby 
upúšťa od miestneho zisťovania a ústného pojednávania. 

Dotknuté orgány a účastníci konania móžu podfa § 61 ods. 1 stavebného zákona svoje námietky 
a pripomienky k návrhu uplatnit' najneskór v lehote 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto 
oznámenia, inak sa na ne neprihliadne. Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnúť na tunajšom 
úřade počas stránkových hodin ( pondelok, středa, piatok 8,00-12,00; 12,30-15,00 hod.). Ak 
nemožno doručit' písomnosť právnickej osobě na adresu, ktorú uviedla alebo je známa, ani na 
adresu jej sídla uvedenú v obchodnom registri alebo v inom registri, v ktorom je zapísaná, a jej iná 
adresa nie je správnému orgánu známa, písomnosť sa považuje po troch dňoch od vrátenia 
nedoručenej zásielky správnému orgánu za doručenú, a to aj vtedy, ak ten, kto je oprávněný konat' 
za právnickú osobu, sa o tom nedozvie.Ak námietky účastníkov konania smerujú proti obsahu 
závazného stanoviska dotknutého orgánu, uplatňujúceho záujmy chráněné osobitnými predpismi, 
stavebný úrad konanie preruší a vyžiada si od dotknutého orgánu stanovisko k námietkam. Ak 
dotknutý orgán stanovisko nezmení, stavebný úrad si vyžiada potvrdenie alebo změnu závazného 
stanoviska od orgánu, ktorý je nadriadeným orgánom dotknutého orgánu. Dotknuté orgány 
oznámia svoje stánoviská v rovnakej lehote, v ktorej móžu uplatnit' svoje pripomienky a námietky 
účastníci územného konania. Ak niektorý z orgánov potřebuje na riadne posúdenie návrhu dlhší 
čas, stavebný úrad na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím, primerane predíži. Ak 
dotknutý orgán, ktorý bol vyrozuměný o začatí územného konania, neoznámí v určenej alebo 
predlženej lehote svoje stanovisko k navrhovanej stavbě, má sa za to, že so stavbou z hťadiska ním 
sledovaných záujmov súhlasí. 

v Liptovskom Mikuláši Ing. Vinčurová Alena 
štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský M V poverená vedením odboru 
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Obdržia 
Úradná tabufa správného orgánu 

v  2 5 -09- 2015 „ , ,v  Vyvesene dna Zvesene dna 
10 -10-2015 

Úradná tabul'a orgánu v mieste stavby 

MĚSTSKÝ ÚRAD 
931 42 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 

0 - 1  

Vyvesené dňa Zvesené dňa Zverejnené iným spósobom 

Odtlačok úradnej pečiatky a podpis oprávnenej osoby 

Obdržia 
navrhovatel' Město L. Mikuláš, Štúrova 1989, 031 01 Liptovský Mikuláš 
Účastníci konania vlastníci budov súp. č. 1483, 1490, 1491 1931, 1315 
Projektant Ing. Martin Uličný, Robnícka 486/43, 031 05 Liptovský Mikuláš 

Na vedomie 
Obec Bobrovec 
MsÚ Odd. ÚHA L. Mikuláš 
MsÚ odbor DaVP L. Mikuláš 
Okresně riaditel'stvo hasičského záchranného zboru, Námestie osloboditebov 1, 031 01 L. Mikuláš 
Okresný úrad odbor starostlivosti o ZP úsek ŠSOH, Vrbická 1993, 031 01 L. Mikuláš 
Okresný úrad odbor starostlivosti o ZP úsek ŠVS, Námestie M. R. Štefánika 1,010 01 Žilina 
Regionálny úrad veřejného zdravotnictva, Štúrova 36, 031 01 L. Mikuláš 
Liptovská vodárenská spoločnosť a. s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš 
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 
Slovenský plynárenský priemysel - Distribúcia a. s., Mlýnské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 
Krajské riaditeFstvo PZ, odbor telekomunikácií a informatiky, Kuzmányho 26, 012 23 Žilina 
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 
Ministerstvo obrany, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava 
Ministerstvovnútra SR, centrum podpory, odd. telekomun. služieb, Kuzmányho 26, 012 23 Žilina 
Slovák Telekom a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 
Okresné riaditeFstvo PZ, ODI, Ul. Komenského 841, 031 01 Liptovský Mikuláš 
Verejnoprospešné služby, Družstevná č. 1, 031 80 Lipt. Mikuláš 
ALCONET s.r.o., Liptovský Mikuláš, Belopotockého 2/10 
LiptovNet a.s., 031 01 Liptovský Mikuláš, Belopotockého 4 


