
S p o l o č n ý  o b e c n ý  ú r a d  
územného rozhodovania a stavebného poriadku 

Štúrova 1989/41, 031 01 Liptovský Mikuláš 
Číslo: URaSP 2015/02152-02/Zt 
Vybavuje Ing.arch.Zuštinová 
Tel. 044/5565343 

V Liptovskom Mikuláši 29.4.2015 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
O z n á m e n i e  

o začatí stavebného konania a upustenie od ústného pojednávania 

Stavebník Matějková Mária, bytom Rosina 364, 013 22 Rosina zastúpená 
spoločnosťou JOPAING s.r.o., Ing. Jozefom Pavlíkom, Jilemnického 736/20, Liptovský 
Mikuláš podal dfta 31.3.2015 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu 
„Přístupová komunikácia - 24 IBV Stošice", liniová stavba na pozemku parc.č. KN-C 
755/7, KN-C 1098/5 v katastrálnom území Okoličné, miestna časť Stošice. Uvedeným 
dňom bolo začaté stavebné konanie. 
Pre stavbu bolo mestom Liptovský Mikuláš vydané rozhodnutie o umiestnení stavby 
pod č. ÚRaSP 2012/02997-03/Zt dňa 15.10.2012. 

Město Liptovský Mikuláš, 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 zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správě pre územné rozhodovanie, stavebný 
poriadok a bývanie, oznamuje začatie stavebného konania známým účastníkom a dotknutým 
orgánom. VzhPadom tomu, že podaná žiadosť s dokladmi a dokumentáciou poskytujú 
dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby v súlade s ustanovením §-u 61 ods.l 
stavebného zákona, upúšťa sa podPa §-u 61 ods.2 od ústného konania amiestneho 
zisťovania. 

Do dokladov možno nahliadnuť na Spoločnom obecnom úřade územného 
rozhodovania a stavebného poriadku v Lipt. Mikuláši počas úradných hodin. 
Účastníci konania móžu svoje námietky uplatnit' do 7 pracovných dní od doručenia tohto 
oznámenia, inalc sa na ne neprihliadne. 

V rovnakej lehote oznámia svoje stánovislcá dotknuté orgány. Ale v určenej lehote 
svoje stanoviská neoznámia podťa §-u 61 ods. 5 stavebného zákona sa má za to, že so 
stavbou súhlasia. 

Ale sa nechá nieletorý z účastníleov konania zastupovat', předloží jeho zástupea 
písomnú plnú moc s overením podpisu toho účastníka konania, letorý sa nechá zastupovat'. 

Toto oznámenie je veřejnou vyhláškou apodPa § 26 zákona 71/67 Zb. o správnom 
konaní v znění neskorších predpisov bude zverejnené po dobu 15 dní. Posledný deň 
zverejnenia je dňom doručenia. 

Správný orgán zveřejní písomnosť súčasne iným, v mieste obvyklým spósobom. 
Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Do lehoty sa nezapočítává v súlade s § 27 
ods.2 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znění neskorších predpisov deň, keď došlo 
ku skutečnosti určujúcej začiatok lehoty, t,j, deň, keď bola veřejná vyhláška vyvesená 
a zverejnená. 

poverená vedením odboru 



Doručuje sa 
JOPAING s.r.o., Ing. Jozef Pavlík, Jilemnického 736/20, Liptovský Mikuláš 
Žiaranová Zita, Kollárova 1928/16, 031 01 Liptovský Mikuláš 
Rezidencia Liptov, s.r.o., Kollárova 1928/16, 031 01 Liptovský Mikuláš 
Železnice SR Bratislava, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 
Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava 
AGR1A Liptovský Ondřej a.s., Liptovský Ondřej 126, 032 04 Liptovský Ondřej 

Doručenie veřejnou vyhláškou - vlastníci susedných nehnutefností, pozemkov parc.č. 
755/213 - 237 

Na vedomie 
Matějková Mária, Rosina 364, 013 22 Rosina 
Stredoslovenská energetika - Distribúcia a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 
Obvodný pozemkový úrad v Lipt. Mikuláši, ul. Kollárova č.2, 031 01 Lipt. Mikuláš 
Regionálny úrad veřejného zdravotnictva, ul. Štúrova 36, 031 80 Lipt. Mikuláš 
Obvodný úrad životného prostredia - úsek ŠSOH, Vrbická 1993, 031 01 Lipt. Mikuláš 
Obvodný úrad životného prostredia - úsek ŠVS, Vrbická 1993, 031 01 Lipt. Mikuláš 
Obvodný úrad životného prostredia - úsek št.správy ochrany prírody a krajiny, 031 01 
Liptovský Mikuláš 
Okresné riaditel'stvo hasičského a záchranného zboru, Nám. osloboditePov č. 1, 031 41 Lipt. 
Mikuláš 
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Liptovský Mikuláš, Revolučná 595, 031 80 Lipt. 
Mikuláš 
Slovák Telekom, a.s., Poštová č.l, 010 08 Žilina 
Energotel a.s. Miletičova 7, 821 08 Bratislava 
Veřejnoprospešné služby, Družstevná č. 1, 031 80 Lipt. Mikuláš 
Ministerstvo obrany SR, správa nehnutel'ného majetku a výstavby, Banská Bystrica 
Krajský pamiatkový úrad Žilina 
Městský úrad, oddelenie ŽP, dopravy a VP, Liptovský Mikuláš 
Okresné riaditefstvo PZ, ODI, Komenského 841, 031 01 Liptovský Mikuláš 
Krajský pamiatkový úrad, Mariánské námestie 19, 010 01 Žilina 

Úradny záznam 
Veřejná vyhláška bola vyvesená na úradnej tabuli města /obce dňa : 2 9 "04" 2015 

Veřejná vyhláška bola zvesená z úradnej tabule města /obce dňa : •) 4 -05' 2015 

Oznámené iným spósobom v mieste obvyklým : 
(web stránka, rozhlas, lokálně TV, a iné miestne rnédiá ) 
Odtlačok úradnej pečiatky a podpis oprávnenej osoby : MĚSTO LIPTOVSKÝ MiKULÁŠ 

MĚSTSKÝ ÚRAD 
#31 4-2 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 

0 -  1  


