Spoločný obecný úrad
územného rozhodovania a stavebného poriadku
Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš
Číslo: MsÚ/ÚRaSP 2022/5838-2/MMo
V Liptovskom Mikuláši: 16.09.2022
Vybavuje: Ing. M.Modrovska
Tel.: +421 – 044/55 65 344;
E-mail: maria.modrovska@mikulas.sk

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámenie o začatí stavebného konania
a upustenie od ústneho pojednávania
Stavebník Inžinierske stavby a.s., M. R. Štefánika 887/40, 010 01 Žilina, IČO:
50622897 v zastúpení Mgr. Michal Lepiš, LL. M., Nábrežie Dr. A. Stodolu 1808/60, 031 01
Liptovský Mikuláš – Vrbica - Nábrežie podal dňa 09.08.2022 na Spoločný obecný úrad
územného rozhodovania stavebného poriadku v Liptovskom Mikuláši žiadosť o vydanie
stavebného povolenia na stavbu „IBV Bobrovec Roveň” v rozsahu stavebného objektu SO
05 Vonkajšie osvetlenie, ktorý má byť umiestnený na pozemkoch v k. ú. Bobrovec.
Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.
Rozhodnutie o umiestnení stavby bolo vydané obcou Bobrovec pod č. MsÚ/ÚR
a SP/2021/498-6/ZGu, 2020/6203 zo dňa 25.05.2021, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa
01.07.2021.
Druh, účel povoľovanej stavby: Inžinierska stavba – líniová stavba.
Popis povoľovanej stavby:
Novo navrhovaná elektrická prípojka NN pre verejné osvetlenie bude prevedená
káblovým vedením. Z trafostanice TS-NN poistky 25A sa káblom AYKY-J 4x16 mm2
uloženým v chráničke FXKVR63 napojí rozvádzač verejného osvetlenia RVO. Novo
navrhovaný typový rozvádzač RVO bude umiestnený pri objekte trafostanice. Z RVO sa
napoja káblom CYKY-J 5x6 mm2 novo navrhované stožiare vonkajšieho osvetlenia.(6ks)
Spolu s káblom bude vo výkope aj uzemňovací pásik FeZn 30x4 mm, ktorý bude na dne
výkopu, pričom sa vodivo pospojuje s každým stožiarom pomocou uzemňovacích svoriek,
ktorou je každý stožiar vybavený. Káblové vedenie bude uložené vo výkope 350x800
a 350x1200 mm. Kábel bude uložený do káblového lôžka (piesok) a bude krytý výstražnou
fóliou. Kábel v mieste nebezpečia mechanického poškodenia bude chránený v chráničke.
Stožiare sú navrhované založené na betónových prírubových základoch.(6ks) Na základe
požiadaviek na osvetlenosť komunikácie sú navrhované vonkajšie svietidlá na osvetľovacích
typových stožiaroch 6 m vysokých s LED svietidlami 28W. (6ks)
Obec Bobrovec ako príslušný stavebný úrad podľa §117 zák. č.50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon ) v znení neskorších predpisov
a § 5 písm. a zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné rozhodovanie, stavebný
poriadok a bývanie, oznamuje začatie stavebného konania známym účastníkom a dotknutým
orgánom.
Vzhľadom k tomu, že podaná žiadosť s dokladmi a dokumentáciou poskytujú
dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby podľa § 61 ods. 1 stavebného zákona,
upúšťa sa podľa § 61 ods. 2 od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania.
Do dokladov možno nahliadnuť na Spoločnom obecnom úrade územného rozhodovania
a stavebného poriadku, ul. Štúrova 1989/41, Liptovský Mikuláš počas stránkových hodín
(pondelok, streda, piatok).
1

Účastníci konania môžu svoje námietky uplatniť do 7 pracovných dní od doručenia
tohto oznámenia, inak na ne nebude prihliadnuté.
V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány. Ak niektorý z orgánov
štátnej správy potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, predĺži stavebný úrad na jeho žiadosť
lehotu pred jej uplynutím. Ak dotknutý orgán podľa § 61 ods. 6 stavebného zákona v určenej
alebo predĺženej lehote neoznámi svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, má sa za to, že so
stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.
Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú
plnú moc s overením podpisu toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať.

Ing. Katarína Šuveríková
vedúca odboru ÚR a SP
Príloha pre navrhovateľa:
Grafická príloha situačného výkresu, na ktorej je vyznačené umiestnenie stavby v súlade
s podmienkami územného rozhodnutia.
Doručuje sa
– vlastníkom dotknutých a susedných pozemkov a stavieb v súbehu s predmetnou
umiestňovanou stavbou, ako aj ostatným účastníkom konania sa toto oznámenie doručuje
formou verejnej vyhlášky
Toto oznámenie má podľa § 61 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 vyvesené na úradnej tabuli obce Bobrovec po dobu 15 dní. Posledný deň tejto lehoty
je dňom doručenia. Súčasne musí byť obcou zverejnené aj na webovom sídle obce,
v miestnom rozhlase, tlači alebo na dočasnej úradnej tabuli na mieste, ktorého sa týka.
Na vedomie
– Obec Bobrovec, Bobrovec č.90, 032 21 Bobrovec
– Inžinierske stavby a.s., M. R. Štefánika 887/40, 010 01 Žilina, IČO: 50622897 v
zastúpení Mgr. Michal Lepiš, LL. M., Nábrežie Dr. A. Stodolu 1808/60, 031 01 Liptovský
Mikuláš – Vrbica – Nábrežie
– ODEKO a.s., M.R. Štefánika 887/40, 010 01 Žilina, IČO: 53442873
– Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánske námestie 19, 01 01 Žilina
– LVS, a. s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš – Liptovská Ondrašová
– Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru, Podtatranského 25/1910, 031 41
Liptovský Mikuláš – Staré Mesto
– Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP – úseky ŠSOH, ŠVS, ŠSOPaK
Ul. Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš – Vrbica-Nábrežie
– Okresný úrad Liptovský Mikuláš, pozemkový a lesný odbor, Kollárova 2, Liptovský
Mikuláš – Vrbica-Nábrežie

Vyvesené dňa: ..............................

Zvesené dňa: ................................

Oznámené iným spôsobom (webové sídlo) ............................... dňa:..........................................
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