SPOLOČNÝ OBECNÝ ÚRAD
územného rozhodovania a stavebného poriadku v Liptovskom Mikuláši

Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš
číslo: UR a SP 2015/01622-02 Sar

Liptovský Mikuláš: 27.03.2015

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

VEŘEJNÁ

VYHLÁŠKA

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

Stavebník Okresný úrad Liptovský Mikuláš, pozemkový a lesný odbor, Kollárova 2, 031 01
Liptovský Mikuláš podal dňa 25.03.2015 na Spoločný obecný úrad územného rozhodovania a sta
vebného poriadku v Liptovskom Mikuláši žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Sta
vebné objekty - komunikačně zariadenia", na pozemkoch liniová stavba k.ú. Dlhá Lúka. Uve
deným dňom bolo začaté stavebné konanie.
Obec Kvačany ako příslušný špeciálny stavebný úrad podPa §120 zák. č.50/1976 Zb. o územ
nom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znění neskorších predpisov a §5 písmeno
a) zák.č. 608/2003 o štátnej správě pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie zastúpená
Spoločným obecným úradom územného rozhodovania a stavebného poriadku v Liptovskom Miku
láši oznamuje začatie stavebného konania v súlade s ustanovením §3a ods. 4) zákona č. 135/1961
Zb. o pozemných komunikáciách v znění neskorších predpisov a noviel (čestný zákon), týmto dotk
nutým orgánom a známým účastníkom konania.
VzhPadom k tomu, že podaná žiadosť s dokladmi a dokumentáciou poskytujú dostatočný pod
klad pre posúdenie navrhovanej stavby, podťa §61 ods.2 stavebného zákona sa upúšťa od ústného
pojednávania a miestneho zisťovania.
Do dokladov možno nahliadnuť na Spoločnom obecnom úřade územného rozhodovania a sta
vebného 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.
V rovnakej lehote oznámia svoje stánoviská dotknuté orgány. 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 podťa §61 ods. 6 stavebného zákona v určenej alebo predíženej
lehote neoznámí svoje stanovisko k povoťovanej 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 plnú moc
s overením podpisu toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovat'.
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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 obce Kvačany a města Liptovský Mikuláš a súčasne iným spósobom, najma v miestnej tlačí, 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.
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Doručuie sa účastníkom konania
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, pozemkový a lesný odbor, Kollárova 2, 031 01 Liptovský Miku
láš
Ing. Ivan Klein, P. Mudroňa 503/9, 036 01 Martin
Obec Kvačany, Obecný úrad Kvačany č. 100, 032 24 Liptovská Sielnica
Na vedomie
SSE - Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
SPP - Distribúcia, a.s., Mlýnské Nivy 44/b, 825 19 Bratislava
LVS, a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš
OÚ Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ŠSOH, Vrbická 1993, 031 01
Liptovský Mikuláš
OÚ Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ŠSOP a K, Vrbická 1993,
031 01 Liptovský Mikuláš
SVP š.p., závod Povodie horného Váhu, J. Jančeka č. 36, 034 01 Ružomberok
Hydromeliorácie, š.p., Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 211
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Nám. OsloboditeFov 1, 031 01 Liptovský Mikuláš
Správa ciest ŽSK, závod Liptov, Pod stráňami 4, 031 01, Liptovský Mikuláš
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, OZ Liptovský Hrádok, J. Martinku 110/6, 033 01
Liptovský Hrádok
PoPnohospodárske družstvo Liptovské Hole, 032 24 Kvačany
Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 47 Bratislava
OR Hasičského a záchranného zboru, Nám. Osloboditefov č.l, 031 01 Liptovský Mikuláš
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