
Spoločný obecný úrad
územného rozhodovania a stavebného poriadku

Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš

Číslo: MsÚ/ÚRaSP 2019/6979-02/MDu V Liptovskom Mikuláši:08.l0.2019
Vybavuje: lnE. Michaela Dudová
Tel +421 —044155 6534!
E—mail: miciuLcIa.dtí(lnaamikLLln% k

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Oznámenie
o začatí územného konania a upustcnic od ústného pojednávania.

Navrhovateľ mesto Liptovský Mikuláš, (IČO 00 315 524) Štúrova 1989/41, 031
42 Liptovský Mikuláš podal dňa 03.10.2019 návrh na vydanie územného rozhodnutia na
stavbu „Stavebné úpravy ul. Majerská II. etapa“ - Uniová stavba na pozemkoch v zmysle
situácie spracovanej na podklade kópie z katastrálnej mapy a projektovej dokumentácie -

celková situácia Č. výkr. B, M 1:1 000 v k. ú. Liptovský Mikuláš. Uvedeným dňom bob
začaté územně konanie.

Okresný úrad Liptovský Mikuláš. odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek

ochrany prírody a krajiny a posudzovania vplyvov na životné prostredie ako príslušný orgán

štátnej správy na posudzovanie vplyvov na životné prostredie podľa I a 5 zákona č.

525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení

niektorých zákonov v znení neskoršich predpisov a 56 zákona č. 24/2006 Z.z. o

posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

neskoršich predpisov (ďalej len „zákon‘) vydal v zmysle 18 až 29 rozhodnutie vydané

v zisťovacom konaní zo dňa 06.06.20 19 pod č. OU-LM-OSZP-2019/04999-014-Pa.

Okresný úrad Zilina. odbor opravných prostriedkov, ako príslušný odvolací orgán

podľa * 4 ods. 2 a 3 zákona č. 180/20 13 Z.z. zamietol odvolanie Združenia domových

samospráv, Nám. SNP 13/B, 841 01 Bratislava apotvrdil rozhodnutie Okresného úradu

Liptovský Mikuláš. odbor starostlivosti o životné prostredie. úsek ochrany prírody a krajiny a

posudzovania vplyvov na životné prostredie pod. Č. : OU-LM-OSZP-2019/04999-014-Pa zo

dňa 06.06.2019. Toto rozhodnutie nadobudbo právoplatnosť 26.06.20 19.

Popis wniestnenia stavby: Posudzované územie sa nachádza v južnej časti mesta Lipt.
Mikuláš časí‘ Vrbica - Nábrežie. Projekt ricši úpravy miestnej komzrnikácie ul. Majerská

o návrh nových odstavných plácli pri byiovonz donze.

Obec Bobrovec ako príslušný stavebný úrad podľa 117 zák. č.50/1976 Zb.

o územnom plánovaní a stavebnorn poriadku ( stavebný zákon ) v zneni neskorších predpisov

a 5 písmeno a) zák.č. 608/2003Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný

poriadok a bývanie zastúpené Spoločným obecným úradom územného rozhodovania a
stavebného poriadku v Liptovskom Mikuláši v súlade s ustanovením 36 ods. I zák.

Č.50/1976 zb. stavebného zákona oznamuje začatie uzemného konania a v súlade s 36 ods.

2 zák. č. 50/1976 Zb. (stavebného zákona) upúšt‘a od ústneho pojednávania a miestneho

zist‘ovania, pretože sú mu dobre známe pomery staveniska a žiadost‘ poskytuje dostatočný

podklad pre posúdenie navrhovanej stavby. ‚

Do dokladov možno nahliadnuť na meste Liptovský Mikuláš — MsU. odbore
územného rozhodovania a stavebného porindku počas stránkových dni (pondelok od 8.00 —

15.00 hod., streda od 8.30 — 16.30 hod. a piatok 8.00-15.00 hod.. obedňajšia prestávka od

11.30—12.30 hod.).



Účastníci konania móžu svoje námietky uplatníť do 7 pracovných dní od doručenia
tohto oznámenia, inak sana ne neprihiiadne.

V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány. Ak niektorý z orgánov
štátnej správy potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, predlži stavebný úrad na jeho žiadosť
lehotu pred jej uplynutím. Ak dotknutý orgán podľa 36 ods. 3 stavebného zákona v určenej
aiebo prediženej iehote neoznámí svoje stanovisko k povoľovanej stavbe. má sa za to, Že so
stavbou z hFadiska ním sledovaných záujrnov súhlasí.

V zmysle 42 ods. 5 stavebného zákona v odvolacom konaní sa neprihliada na
nárnietky a pripomienky. ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konarú v určenej lehote,
hoci uplatnené mohli byt‘.

Ak sa nechá niektorý z účastnikov konania zastupovat‘, predloží jeho zástupca

písomnú pinů moc s overením podpisu toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať.

SPOLOČNÝ OBECNÝ ÚRAD

uetnwéIln u‘?ilDdOVal)i3 a stavebného poradh

v Liptoskorn Mkulüšt

UÍnV3 9S9!4I. 031 42 Liptovský MIgKatarina Suveríková
vedúca odboru UR a SP

Doručuje sa

Vlastníci susedných nehnutePností — doručuje sa vcrejnou vyhláškou

Toto oznámenie má podFa 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a
stavebnom poriadku ( stavebný zákon ) v znení neskorších predpisov povahu verejnej
vyhlášky a podľa 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní musí byť
vflesené v mieste obvyklým spůsobum po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta
Liptovský Mikuláš. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Súčasnc musí byť
mestom zverejnené aj mým spůsobom v mieste obvyklým, najmä na internete,
v miestnom rozhlase, tlači alebo na dočasnej úradnej tabuli na mieste, ktorého sa týka.

Na vedomie
- Mesto Liptovský MiklLláš, Stúrova 1989/41. 031 01 Liptovský Mikuláš -

- Mesto Liptovský Mikuláš — odbor životného prostredia a dopravy ‚ Ul. Stúrova
1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš

- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie. úsek
SSOH, Vrbická 993. 011 01 Lipt. Mikuláš

- Okresný úrad Liptovský Mikuláš. odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek SVS.
Vrbická 1993. 031 Oř Lipt. Mikuláš

- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek
SSOPAK. Vrbická 1993, 031 01 Lipt. Mikuláš

- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,
Vrbická 1993, 031 01 Lipt. Mikuláš

- Okresného riaditeľstvo Hasičského Záchranného zboru, Podtatranského 25/1910, 031
01 Liptovský Mikuláš -

- Regionálny úrad verejného zdravotníctva 50 sídlom v Liptovskom Mikuláši, Stúrova
36,03 1 80 Liptovský Mikuláš

- Ministerstvo vnútna SR, Centrum podpory BB, ul. 9 mája č.1, 974 86 Banská Bystrica
- Krajský pamiatkový úrad Zilina. Mariánske námestie 19,01 01 Zilina
- SSD, as.. Pri Rajčiankc 2927/8, 01047 Zilina
- LVS. a.s.. Revolučná 595. 031 05 Liptovský Mikuláš



- SPP- distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 19 Bratislava 26
- Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava
- IMAFEX, spol. s.r.o., Belopotockého 4,031 01 Liptovský Mikuláš
- LMT, a. s., Za traťou 605/l, 031 04 Liptovský Mikuláš

Vyvesené v mieste stavby dňa Zvesené dňa

Vyvesené dňa: 1G..Z!19 Zvesené dňa:

Oznámené na webovorn sídle a CUET dňw

09 10 2019

MESTO UPTOv<ý MIKuŠ
MESTs<ý ÚRAD

031 42 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
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