Spoločný obecný úrad
územného plánovania a stavebného poriadku
ulica Jána Kalinčiaka č. 39/3 , 032 03 Liptovský Ján
Číslo: StÚLJ 2018/171-1
Vybavuje : Ing.Urbanová

V Liptovskom Jáne 8.6.2018

č.tel. 0911663326,
mail.urbanova.kata@liptovskyjan.sk

Vec: Oznámenie o začatí územného konania, upustenie od
ústneho pojednávania a miestneho zisťovania .
 verejná vyhláška Dňa 5.6.2018 podal navrhovateľ Obec Liptovský Ondrej č. 84 ,032 04 Liptovský Ondrej,
IČO 00315532 v zastúpení starostom obce Liptovský Ondrej Ľubošom Žuborom
žiadosť o vydanie
územného rozhodnutia na stavbu „Liptovský Ondrej, verejný vodovod a kanalizácia - rozšírenie „ - líniová
stavba v dĺžke vodovod 132 m, splašková kanalizácia v dĺžke 129 m na pozemkoch :
●katastrálne územie Liptovský Ondrej :C KN 606,1425,386/2 ( EKN 41/5).
Stavba verejného vodovodu a verejnej splaškovej kanalizácie bude napojená na jestvujúci rozvod obce ,bude
zabezpečovať prívod vody a odvod splaškov pre rozostavané a plánované rodinné domy v časti obce Výhoniská.
Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.
Spoločný stavebný úrad územného rozhodovania a stavebného poriadku so sídlom v Liptovskom Jáne,
príslušný stavebný úrad podľa §117 zák.č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení
neskorších predpisov, § 5 odst.1 písm.a zák.č.608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný
poriadok a bývanie , v súlade s ustanovením §36 odst.1 stavebného zákona oznamuje začatie územného
konania dotknutým orgánom a známym účastníkom konania, v zmysle §36 odst,2 zákona č. 50/1976 Zb. O
územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov upúšťa od miestneho zisťovania a
ústneho konania.
Účastníci konania a dotknuté orgány môžu do podkladov rozhodnutia nahliadnuť prípadne uplatniť svoje
pripomienky a námietky do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, inak sa na ne neprihliadne.
V tej istej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány , inak sa v zmysle §36 odst.3 stavebného
zákona má za to, že s návrhom z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasia.
Ak sa nechá niektorý z účastníkov zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú plnú moc.
Do doplnených podkladov je možné nahliadnuť a prípadné námietky uplatniť na Spoločnom stavebnom
úrade J.Kalinčiaka č.39 Liptovský Ján.
Účastníci konania a dotknuté orgány môžu svoje pripomienky a námietky k návrhu uplatniť najneskôr pri
ústnom konaní, inak sa na ne neprihliadne. V tej istej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány , inak sa
v zmysle §36 odst.3 stavebného zákona má za to, že s návrhom z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasia.
Ak sa nechá niektorý z účastníkov zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú plnú moc.
Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť na Obecnom úrade v Lipt.Jáne.
- signed Mgr. Juraj Filo
starosta

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa §36 odst. 4 stavebného zákona v znení neskorších
predpisov a musí byť spolu so situačným výkresom vyvesené pod dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a súčasne
zverejnené iným spôsobom v mieste obvyklým v súlade s §26 odst. 2 zákona č. 71/67 Zb. o správnom konaní
v znení neskorších predpisov. Za deň doručenia sa považuje 15 deň vyvesenia a zverejnenia oznámenia.
Vyvesené dňa 08. 06. 2018

Zvesené dňa 25. 06. 2018

- signed …...........................................
Odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osby

Doručuje sa:
Obec Liptovský Ondrej č. 84 ,032 04 Liptovský Ondrej
Vlastníci susedných pozemkov
V zmysle §36 odst. 4 stavebného zákona sa začatie územného konania
konania verejnou vyhláškou.

oznamuje všetkým účastníkom

Na vedomie:
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Nám.osloboditeľov č. 1, 031 01 Lipt.Mikuláš
Regionálny úrad verejného zdravotníctva , Śtúrova č. 36, 031 01 Liptovský Mikuláš
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja,Ulica M.Rázusa 104,010 01 Žilina.
Okresný úrad,odbor starostlivosti o životné prostredie Lipt.Mikuláš ,Vrbická 1993
- úsek štátnej správy odpadového hospodárstva
- úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny
- úsek štátnej vodnej správy
Stredoslovenská distribučná a.s.Pri Rajčianke 8, 010 47 Žilina
Slovenský plynárenský priemysel, - distribúcia, a.s Mlynské Nivy 44/b,825 11 Bratislava 26
Liptovská vodárenská spoločnosť a.s. , Revolučná 595, 031 01 Lipt.Mikuláš
Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

