Obec HYBE
Spoločný obecný úrad
územného rozhodovania a stavebného poriadku
MsÚ Liptovský Hrádok, ul. Hviezdoslavova 170, 033 01 Liptovský Hrádok
Číslo : 262/2017 AR
V Liptovskom Hrádku : 10.01.2018
Vybavuje : Ing. Rozenbergová - zamestnanec Spoločného obecného úradu
so sídlom v Liptovskom Hrádku
č.tel: 044/5202153, 0949 804 089
e.mail: rozenbergova@lhr.sk

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENIE
o zahájení doplnkového územného konania a upustenie o ústneho konania.

Dňa 19.04.2017 doplnené dňa 09.01.2018 podal TATRA FOREST Slovakia,
s.r.o.,Priemyselná č.1, 031 01 Liptovský Mikuláš v zastúpení Inžiniering Neumann, s.r.o.,
Garbiarska 24, 031 01 Liptovský Mikuláš návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby
„ IBV HYBE – Peňažné / Rodinné domy + technické infraštruktúra “ na pozemku parc.č.
KN-C 4705/1 / KN E 1765, 1761,1750/2/, KN C 4705/65, 4705/161, 47005/1014705/61, KN
C 4705/63/ KN E 1750/2/, KN C 4705/78,4705/77, KNC 4705/105 / KN E 1807/2, KN C
4705/107-159, 4702/11-22 v k.ú. obce Hybe.
Doplnkové konanie sa týka v zmene odkanalizovania rodinných
Odkanalizovanie rodinných domov bude riešené do veľkoobjemovej žumpy.

domov.

Obec Hybe
zastúpené starostom obcea , ako príslušný správny orgán podľa § 13
zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 5 zák.č. 608/2003 Z.
z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie , príslušný stavebný
úrad podľa § 117 zák č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení
neskorších predpisov v súlade s ustanovením § 36 ods.1 a ods. 4 zákona č. 50/1976Zb. o
územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, oznamuje začatie
územného konania o zmene územného rozhodnutia o umiestnení stavby dotknutým orgánom
a známym účastníkom konania a v súlade s ustanovením § 36 ods. 2 stavebného zákona

upúšťa od ústneho konania,
nakoľko stavebnému úradu sú známe pomery staveniska a návrh poskytuje dostatočný
podklad pre jej posúdenie.

Účastníci konania môžu do podkladov rozhodnutia nahliadnuť na Spoločnom obecnom
úrade , Hviezdoslavova 170, Liptovský Hrádok a svoje námietky a pripomienky uplatniť
najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa obdržania tohto oznámenia, pretože na neskôr
podané námietky sa neprihliada.
V rovnakej lehote môžu oznámiť svoje stanoviská dotknuté orgány štátnej správy, inak sa
v zmysle § 36 odst. 3 stavebného zákona má za to, že s návrhom z hľadiska ním sledovaných
záujmov súhlasia.
V odvolacom konaní sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené
v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť.
Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú
plnú moc s overením podpisu toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať.
Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 36 odst. 4 zákona č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a preto musí byť
vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce.

Martin Piovarči
starosta obce

Doručuje sa :
Účastníci konania:
1. Inžiniering Neumann, s.r.o., Garbiarska 24, 031 01 Liptovský Mikuláš
2. SR- Slovenský pozemkový fond, Búdkova č.36, Bratislava
3. TATRA FOREST Slovakia, s.r.o.,Priemyselná č.1, 031 01 Liptovský Mikuláš

-

Dotknuté orgány
Správa ciest ŽSK, ul. M.Rázusa 104, 010 01 Žilina
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP, Vrbická 1993, P.O. BOX 38,
031 01 Liptovský Mikuláš – (ŠVS, ŠSOH, ŠSOPaK)
Okresné riaditeľstvo HaZZ, Podtranského 25, 1, 031 01 Lipt. Mikuláš
Stredoslovenská energetika – Distribúcia , a. s. , Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
Okresné riaditeľstvo HaZZ, Podtatranského č.25, 031 01 Lipt. Mikuláš
Slovak Telekom , a.s., Bajkalská 28, Bratislava 817 62

-

Orange Slovensko, a.s. ,Jegorovova 20, 974 01 Banská Bystrica- Michlovský, spol. s r.o.
Letná 796/9 , 921 01 Piešťany
LVS, a.s. , Revolučná, 595, L. Mikuláš, 031 05
SPP- distribúcia, Ml. nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26
SVP š.p., Správa povodia horného Váhu, Jána Jančeka č.36, 034 01 Ružomberok
Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Liptovskom Mikuláši , Štúrova č.36, 031 80
Národná diaľničná spoločnosť, a. s. Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Námestie slobody č. 6, P.O.BOX
100, 810 05 Bratislava

Úradný záznam
Verejná vyhláška bola vyvesená na úradnej tabuli mesta /obce dňa :
Verejná vyhláška bola zvesená z úradnej tabule mesta /obce dňa :
Oznámené iným spôsobom v mieste obvyklým :
(web stránka, rozhlas, lokálne TV, a iné miestne médiá..... )
Odtlačok úradnej pečiatky a podpis oprávnenej osoby :

