SPOLOČNÝ OBECNÝ ÚRAD
územného rozhodovania a stavebného poriadku v Liptovskom Mikuláši

Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš
číslo: UR a SP 2015/05701-03/Sar

Liptovský Mikuláš: 23.11.2015

Vybavuje: Ing. Šaravská, 044 / 5565 344
e.saravska@mikulas.sk

VEŘEJNÁ

VYHLÁŠKA

Oznámenie o začatí stavebného konania podPa § 61 ods.4 zákona č. 50/1976 Zb. o
územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znění neskorších
predpisov a upuštění od ústného pojednávania.

Stavebník SPP - distribúcia a.s., Mlýnské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26, IČO:
35 910 739 v zastúpení Ing. Richard Neklapil, Baltická 1, 040 12 Košice podal dňa
12.10.2015 na Spoločný obecný úrad územného rozhodovania a stavebného poriadku
v Liptovskom Mikuláši žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu: „Obnova plynovodov Liptovský Mikuláš, 2. Etapa - ul. Kuzmányho, Rumanova, Majeríkova a okolie,
UO 00148", na pozemkoch liniová stavba k.ú. Liptovský Mikuláš. Uvedeným dňom bolo
začaté stavebné konanie.

Predmetom stavby je obnova jestvujúcich plynovodov a prípojok z materiálu PE-Liten za
potrubia z materiálu PE 100 RC v intraviláne města Liptovský Mikuláš na uliciach: Majerí
kova, Rumanova, Přídavky, Sládkovičova, Kuzmányho, Školská, Hviezdoslavova a Bottova.
Obnovené plynárenské zariadenia budú vedené v povodných trasách, resp. v ochrannom
pásme povodných plynovodov.
Město Liptovský Mikuláš ako příslušný stavebný úrad podl'a § 117 zák. č. 50/1976 Zb. o
územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znění neskorších predpisov a
§ 5 písm. a) zák. č. 608/2003 Z.z. o štátnej správě pre územné plánovanie, stavebný poriadok
a bývanie zastúpené Spoločným obecným úradom územného rozhodovania a stavebného po
riadku v Liptovskom Mikuláši oznamuje začatie stavebného konania v súlade s ustanovením
§61 ods.3 zák. č. 50/1976 zb. stavebného zákona týmto dotknutým orgánom a známým
účastníkom konania.
Vzhl'adom k tomu, že podaná žiadosť s dokladmi a dokumentáciou poskytuj ú dostatočný
podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, podfa § 61 ods. 2 stavebného zákona sa upúšťa od
ústného pojednávania a miestneho zisťovania.
Do dokladov možno nahliadnuť na Spoločnom obecnom úřade územného rozhodovania a
stavebného poriadku, ul. Štúrova 1989/41, Liptovský Mikuláš počas stránkových hodin (pondelok, středa, piatok).
Účastníci konania možu svoje námietky uplatnit' do 7 pracovných dní od doručenia tohto oznámenia, inak na ne nebude prihliadnuté.
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V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány. Ak niektorý z orgánov štátnej správy potřebuje na riadne posúdenie dlhší čas, predlži stavebný úrad na jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím. Ak dotknutý orgán podPa § 61 ods. 6 stavebného zákona v určenej
alebo predíženej lehote neoznámi svoje stanovisko k povofovanej stavbě, má sa za to, že so
stavbou z hPadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.
Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovat', předloží jeho zástupca písomnú pl
ná moc s overením podpisu toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovat'.

_ SPOLOČNÝ OBECNÝ ÓRAB
úzeainého rozhodovania a stavebného pcriadku
v Liptovskom Mikuláši
Sturova 1989/41, 03! 42 Liptovský Mikuláš

Ing. Alena Vinčurová
vedúca odboru ÚR a SP

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podl'a § 61 ods. 4 stavebného zákona v
znění neskorších predpisov. Doručenie veřejnou vyhláškou sa vykoná tak, že sa písomnosť vyvěsí po dobu 15 dní na úradnej tabuli města Liptovský Mikuláš a súčasne iným
spósobom, najma v miestnej tlači, rozhlase, internetovej stránke alebo na dočasnej
úradnej tabuli správného orgánu a na mieste, ktorého sa konanie týka. Posledný deň 15
dňovej lehoty je dňom doručenia.

Vyvesené dňa:

25-11-2015
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Zvesené dňa:

10-12-2015

MĚSTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
MĚSTSKÝ ÚRAD
931 42 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

Zverejnené iným spósobom:.

Doručuje sa účastníkom konania
SPP - distribúcia a.s., Mlýnské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26 v zastúpení Ing. Richard
Neklapil, Baltická 1, 040 12 Košice
Město Liptovský Mikuláš, v zastúpení Ing. Ján Blcháč, PhD., Štúrova 1989/41, 031 42 Lip
tovský Mikuláš
Ostatní účastníci konania (t.j. vlastníci susediacich pozemkov a stavieb a osoby, ktoré majů
k takýmto pozemkom a stavbám iné práva, ak ich vlastnické a iné práva k týmto pozemkom
a stavbám móžu byť konáním priamo dotknuté) formou verejnej vyhlášky v zmysle § 61 ods.
4 stavebného zákona tak, že toto oznámenie stavebného úřadu bude vyvesené po dobu 15 dní
na úradnej tabuli tunajšieho úřadu a na internetovej stránke.
Ing. Erik Jarsch, projektant, SPP - distribúcia a.s., Mlýnské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26
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Na vedomie
Město Liptovský Mikuláš, odbor ŽP a dopravy, odd. CD, PK a VP, Štúrova 1989/41, 031 042
Liptovský Mikuláš
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP, úsek ŠSOH, Vrbická 1993, 031
01 Liptovský Mikuláš
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP, úsek ŠVS, Vrbická 1993, 031 01
Liptovský Mikuláš
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor krizového riadenia, Námestie osloboditePov 1, 031
41 Liptovský Mikuláš
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Námestie
osloboditePov 1, 031 40 Liptovský Mikuláš
Okresné riaditePstvo HaZZ, Námestie osloboditePov 1, 031 41 Liptovský Mikuláš
Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánské námestie 19, 010 01 Žilina
Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Detašované pracovisko Střed, ČSA 7, 974
31 Banská Bystrica
Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Žilina, oddelenie telekomunikačních služeb,
Kuzmányho 26, 012 23 Žilina
SSE - Distribúcia, Pri Rajčianke 2927/8, 01047 Žilina
LVS, a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš
Slovák Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Energotel, a.s., Miletičova7, 821 08 Bratislava
Orange Slovensko a.s., Zvolenská cesta 21, 974 05 Banská Bystrica
Telefonica Slovakia, s.r.o., Na troskách 25, 974 01 Banská Bystrica
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