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Tel. 044/556534?

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Oznámenie
o začatí úzcmného konania a nariadenie ústneho pojednávania

Dňa 25.06.2019 podal navrhovateľ mesto Liptovský Mikuláš, Stúrova 1989/41, 031

01 Liptovský Mikuláš návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „Verejné

osvetlenic,, umiestnenej na pozemku parc. č. KN-C 3217/ĺ, 5269/65, 5269/SO (KN-E

3247/1, KN-E 3247/2), 5269/81 (KN-E 3247/2) v katastrálnom území Liptovský Mikuláš.

Uvedeným dňom bob začaté konanie o umiestnení stavby.

Popis stavby: Predmeíom projektu je návrh verejného osvetlenia miestnych

komunikácií vrátane odstavných plóch pri dvoch bytových domoch na Borbisovej ulici.

Napájecím bodom pre osvetľovacie stožiare bude póvodný ron‘ádzač osadený na fasáde

póvodnej trafostanice pozemok pat-cd KN-C 5269/8] (KV-E 3247/2) v kú. Liptovský

Mikuláš.

Obec Bobrovec ako príslušný stavebný úrad podľa *117 a *119 ods.3 zák.č. 50/1976

Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a 5 písm. a/ zák. č.

608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a býwwie

zastúpená Spoločným obecným úradom územného rozhodovania a stavebného poriadku

v Liptovskom Mikuláši, v súlade s ustanovením 36 stavebného zákona oznamuje začade

konania o umiestnení stavby doiknutým orgánom a známym účastníkom kona.nia a súčasne

nariaďuje ús(ne pojednávanie spojené s miestnym zist‘ovanim, ktoré sa uskutoční dňa
‚ 20.08. 2019 o 9:00 hod.

s rniestom stretnutia na MsU. Spobočnom obecnom úrade URaSP v Liptovskom Mikuláši,

čd. 810 a následne na mieste stavby.
Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnut‘ na meste Liptovský Mikuláš — MsU,

Spobočnom obecnom úrade územného rozhodovania a stavebného poriadku počas

stránkových dní (pondebok od 8.00 — 15.00 hod., streda 9.00 — 16.30 hod. a piatok od 8.00 —

15.00 hod., obedňajšia prestávka od 11.30 — 12.30 hod.) a pri miestnom zisťovaní.
Dotknuté orgány a účastníci konania móžu svoje námietky a stanoviská uplatnit‘

najneskör na ústnom pojednávaní, inak na ne nebude prihiiadnuté.
V rovnakej lehote oinámia svoje stanoviská dotknuté orgány. Ak niektorý z orgánov

štátnej správy potrebuje na ňadne posůdenie dlhší čas, predlži stavebný úrad na jeho žiadosť

lehotu pred jej uplynutím. Ak dotknutý orgán podľa *36 ods. 3 stavebného zákona v určenej

abebo predlženej lehote neoznámi svoje stanovisko k povoľovairnj stavbe, má sa za to, že so

stavbou z hľadiska nim sledovaných záujmov súhlasí.
V odvolacom konaiú sa neprihhada na námietky a pripomienky, ktoré neboli

uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byt‘.

Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania rJ; zástupca
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Doručuje sa
Vlastníkom dotknutých a susedných pozemkov a stavieb v súbehu s predmetnou
urniestňovanou stavbou, ako aj ostatnýrn účastníkom konania v zmysle 34 zák. č. 50/l 976
Zb. sa toto oznámenie doručuje formou verejnej vyhlášky

Toto oznúmenie má podPa 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov povahu verejnej

vyhlášky a podPa 26 ods. 2 zákona č. 71i1967 Zb. o správnom konaní musí byť
v)wesené na úradnej tabuli mesta Liptovský Mikuláš po dobu 15 dní. Posledný deň
tejto lehoty je dňom doručenia. Súčasne musí byť mestom n‘erejnené aj na webovom

sídle mesta, v miestnom rozhlase, tlači alebo na dočasnej úradnej tabuli na mieste,

ktorého sa týka.

Na vedornie
Mesto Liptovský Mikuláš, Stúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš — Staré Mesto
Obec Bobrovec, obecný úrad, 032 21 Bobrovec
Mestský úrad, odbor ZP a doprav, oddelenie CD, PK a VP
Regionálny úrad verejného zdravotníctva ul. Stúrova 36, 031 80 Lipt. Mikuláš —Staré Mesto
Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie - úsek SSOH, SSOPaK, SVS Vrbická
1993.03! 0! Lipt. Mikuláš — Vrbica-\ábrežie
Okresné riadiefsvo hasičského a záchranného zboru, Podtatranského 25/1910, 03! 01 Lipt.
Mikuláš — Staré Mesto
Liptovská vodárenská spoločnosf, a.s. Liptovský Mikuláš, Revolučná 595, 031 80 Lipt.
Mikuláš — Liptovská Ondrašová
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762 Bratislava
Stredoslovenská distribučná a.s., Pri Rajčianke 2927/g, 01047 Zilina
Verejnoprospešné služby, Družstevná . 1, 031 80 Lipt. Mikuláš — Staré Mesto
F[N.M.O.S. a.s.. Pekná cesta 19, 831 05 Bratislava
Ministerstvo obrany SR, seráva nehnuteľného majetku a výstavby, Banská Bystrica
Krajský pamiatkový úrad Zilina, Nlariánske nám. 19. 010 01 Zilina
LMT, a.s., Za traťou 605/1, 031 04 Liptovský Mikuláš — Liptovská Ondrašová
Irnafex. spol. s.r.o, Belopotockého 4, 031 01 Liptovský Mikuláš — Staré Mesto
Energotel, a.s., Miletičova 7, 821 08 Bratislava
LiptovNet a.s., Belopotockého 4,031 01 Liptovský Mikuláš — Staré Mesto
SPP-D. Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
Alconet. s.r.o.. M. Pišúta 979/4, 031 01 Liptovský Mikuláš — Staré Mesto

Vyvesené na úradnej tabuli dňw Zvesené dňa
Oznámené na web. strárike na CUET dňa‘
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