
MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
Štúrova 1989/41, 03! 42 Liptovský Mikuláš

I‘ŮŠ list čislo‘zo dím Naše číslo Vybavujwiinka LiptMikzdáš
MsUJURaSP/2019/6979-02,MDu Ing. Dudová /044-5565341 07.10.2019

Vec
Zverejnenie žiadosti

Mesto Liptovský Mikuláš, zastúpené Spoločným obecným úradom územného rozhodovania
a stavebného poriadku v Liptovskom Mikuláši, v zmysle 58a ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v zneni neskorších predpisov oznamuje, že
navrhovateľ mesto Liptovský Mikuláš, ( ICO 00 315 524) Stúrova 1989/41, 031 42 Liptovský
Mikuláš podal dňa 03.10.20 19 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „Stavebné
úpravy ul. Majerská H. etapa“ - liniová stavba na pozemkoch v zmysle situácie spracovanej na
podklade kópie z katastrálnej mapy a projektovej dokumentácie - celková situácia č. výb. B, M 1;
000, ve vzt‘ahu ku ktorej sa uskutečnilo zisťovacie konanie podľa zákona č. 24/2006 Z.z.
o posudzovaní vplyvov na Životné prostredie v znení neskoršich predpisov. Súčasne oznamujeme,
že rozhodnutie vydané v zist‘ovacom konaní je sprístupnené na webovom sídle orgáiu ministerstva
životného prostredia link: www.enviroportal .sk/enleia/detail/stavebne-upravy-miestnej
komunikacie-ul-majerska-ii-etapa-liptovsky-rni..
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Mesto Liptovský Mikuláš, ul. Štúrova 1989, 031 42 Liptovský Mikuláš

SPOLOČNÝ OBECNÝ ÚRAD
územného rozhodovania a stavebného poriadku
Ul. Štúrova 1989/4 1

1 42 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
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Vec: Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestneni stavby podľa 35 ods. 1 zákona č.
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších
predpisov

I. Navrhovateľ : Mesto Liptovský Mikuláš, ul. Štúrova 1989, 031 42 Liptovskt Mikuláš

II. Predmet územného rozhodnutia so stručnou charakteristikou územia a spósobu jeho

doterajšieho využitia Stavebné úpravy MK ul. Majerská II. etapa LiptovskÝ Mikuláš.

Funkčné využitie územia podľa územného plánu— obytné územie s prevahou bytových

domov, druh pozemku podl‘a katastra nehnuteľnosti - ostatná plocha.

HL zoznam všetkých známych účastníkov úzernného konaiňa : liniová stavba

IV. druhy a parcelné čísla pozernkov podl‘a katastra nelmuteľností s uvedením vlastníckych a

mých práv, ktorých sa územié rozhodnutie týka: ide o návrh na wdanie územného

rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby, kde sa tieto údaje podl‘a * 3 ods. 2 nhl. Č.

453/2000 Z. z. neuvádzajú. Územie stavby sa nachádza v miestnej časti Nábrežie — Vrbica

od ul. Vrlíková po I. etapu stavby Rekonštrukcia ul. Majerská

V. súhlas vlastníka pozemku, ak nemá navrhovatel‘ k pozemku vlastnicke alebo mé právo a

pre navrhované opatrenie sa pozemok nedá vyvlastniť: vlastníkom pozemkov je navrhovatel‘

VI. údaje o splnení podmienok určených dotknutými orgánmi

Podmienky dotknutých orgánov je možné zapracovať do podmienok územného
rozhodnutia o umiestneni stavby
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