Spoločný obecný úrad
územného rozhodovania a stavebného poriadku
Stúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš
V Liptovskom Mikuláši: 19.11.2020
Císlo: MsU/URaSP 202016672-2/TBo
‚

‚

Vybavuje: Ing. Tomáš Borsík
Tel.: +421 —044/55 65 344
E-mail: tomasborsikrnikulas.sk

VEREJNÁ

VYHLÁŠKA

Oznámenie o začatí územného konania a o nariadení ústneho pojednávania
podl‘a *36 ods.4 zákona ě. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
(stavebný zákon) v znení neskoršíeh predpisov
Navrhovateľ Stredoslovenská distribučná, a.s. Žilina, Pil Rajčianke 2927/8, 010 47
Zilina, ICO: 36 442 151 v zastúpení pani Ing. Zdenky Ilavskej, Borbisova 1538/35, 031 Ot
Liptovský Mikuláš Vrbka Nábrežie podal dňa 21.10.2020 na Spoločný obecný úrad územného
rozhodovania stavebného poriadku v Liptovskom Mikuláši návrh na vydanie územného rozhodnutia
na stavbu „ Závažná Poruba Pavčina Lehota Rozšírenie VN vedenia “ líniová stavba na
pozemkoch v k.ú. Závažná Poruba, Liptovský Mikuláš, Il‘anovo, Ploštín a Deniänová. Uvedeným
dňom bob začaté konanie o umiestnení stavby.
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Druh, účel predinetu územného rozhodnutia: Inžinierska stavba

—

liniová stavba

Popis navrhovanej stavby:
Jedná sa o výstavbu nového VN zemného káblového vedenia a rekonštrukciu jestvujúceho
vedenia na zdvojené pre zlepšenie zásobovania elektrickou energiou v regióne stredného Liptova.
Takmer celá trasa je umiestnená mimo zastavaného územia obce, časť okolo rozvodne 110/22
kV v Závažnej Porube je situovaná v zastavanom území obce.
Objektová skladba navrhovanej stavby:
A/1.1 Doplnenie VN pol‘a Č. K07
SO W
SO 02 A/l.2 VNK vedenie I.č. 1366
SO 03 AI1.3 VNS demontáž I.č. 1360
A!1.4 VNS montáž I.č. 1360
SO 04 Au .5 VNS montáž I.č. 1366
SO 05 A/l .6 Optotrasa optický kábel v chráničke
Optický kábel na stĺpoch
—

—

—

—

—

—

—

—

lks
-3022
-4503
-4503
-4503
3022
4503
-

-

-

in
m
m
m
m
m

Obec Závažná Poruba ako príslušný stavebný úrad podl‘a * 117 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, 5 písm. „a“ zák. č.
608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie zastúpená
SpoloČným obecným úradom územného rozhodovania a stavebného poriadku oznamuje dotknutým
orgánom a známym účastníkom konania zaČatie konania o urniestnení stavby v súlade s ustanovením
* 39a ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších
predpisov a súčasne nariad‘uje ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním, ktoré sa
uskutoční dňa

22.12.2020 o 09.00 hod.
s miestom stretnutia

—

Mestský úrad Liptovský Mikuláš, Č. dverí 803.
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Do dokladov možno nahliadnuf na Spoločnom obecnom úrade územného rozbodovania a
stavebného poriadku, ul. Stúrova 1989/41, Liptovský Mikuláš počas zmenených stránkových hodín v
rámci preventívnych opatreni v súvislosti SO šírením koronavírusu (pondelok, piatok - od 8:00 do
11:00 hod, streda od 11:00 do 16.30 hod) a na základe vopred dohodnutého termínu. Ak účastník
konania chce nahliadnut‘ do projektovej dokumentácie navrhovanej stavby, je potrebné sa vopred
telefonicky objednat‘ na telefóimom čísle +421 - 44/55 65 344 alebo e-mailovej adrese:
tomas.borsik@mikulas.sk. Tým bude umožnené účastníkom konania v súlade 33 ods. 2 zákona
71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), aby sa pred vydaní m rozhodnutia mohli vyjadrit‘
k jeho podkladu i k spósobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie a uplatnit‘ námietky
Učastnici konania móžu svoje námietky a pripomienky uplatnit‘ najneskór na ústnom
pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne. 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 žiadost‘ lehotu pred jej uplynutím. Ak v určenej lehote svoje stanoviská
neoznámia, podľa 36 ods. 3 stavebného zákona sa má za to, že so stavbou súhlasia.
V zmysle 42 ods.4) stavebného zákona sa v odvolacom konaní neprihliada ria námietky
a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené
mohli byť.
Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovat‘. predloží jeho zástupca písomnú plnú
moc s overením podpisu toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať.
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Ing. Katarína Šuvcríková
vedúca odboru ÚRaSP
Doručuie sa
vlastníkom dotknutých a susedných pozemkov a stavieb v súbehu s predmetnou umiestňovanou
stavbou, ako aj ostatným účastnikom konania sa toto oznámenie doručuje formou verejnej
vyhlášky

—

Toto oznámcnie má podl‘a * 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 lb. o územnom plánovaní a
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov povahu verejnej vyhlášky
a podl‘a * 26 ods. 2 zákona Č. 71/1967 lb. o správnom konaní musí byt‘ vyvesené v mieste
obvyklým spósobom po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Závažná Poruba a úradnej tabuli
mesta Liptovský Mikuláš. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Správny orgán
zverejňuje písomnosť súčasne na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené a ak je to vhodné
aj mým spbsobom v mieste obvyklým, najmä v miestnej tlači, rozhlase alebo na dočasnej
úradnej tabuli správneho orgánu na mieste, ktorého sa konanie tka.
Na vedotnie
Stredoslovenská distribučná a.s. Zitina, Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Zitina
Mesto Liptovský Mikuláš, MsIJ, útvar hlavného architekta, Stúrova 1989/4 1, Liptovský Mikuláš
Obec Závažná Poruba, Hlavná 135,03202 Závažná Poruba
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, pozemkový a lesný odbor,
Kollárova 2, 031 01 Liptovský Mikuláš
Hydrorneliorácie, štátny podnik, Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 21
Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie - úsek SSOPaKaZP, SVS, SSOH
Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš
Krajský pamiatkový úrad Zitina, Mariánske námestie 19,01001 Zilina
—
—
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,
Námestie osloboditeľov 1, 031 41 Liptovský Mikuláš
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OR PZ SR, ODI Liptovský Mikuláš, Komenského 841, 031 46 Liptovský Mikuláš
Správa ciest žilinského sarnosprávneho kraja, Ul. M. Rázusa 104, 01001 Žilina
Národná diaľničná spoočnosf, as., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODNIK, štátny podnik,
Správa povodia horného Váhu, J. Jančeka Č. 36, 034 01 Ružomberok
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
MICHLOVSKY, spol. s.r.o., Zdeno Turoň, UC 2 údržbové centrum Banská Bystrica,
Zvolenská cesta 21, 974 05 Banská Bystrica
LVS as., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš
SPP distribácia, Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
—

Zvesené dňa

Vyvesené dňa

dňa‘

Oznámené mým spósoboni (webové sídlo)
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