Spoloěný obecný úrad
územného rozhodovania a stavebného poriadku
Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš
Císlo: MsUĺURaSP/2021/3453-3/JVar
V Liptovskom Mikuláši: 27.10.2021
Vybavuje: Ing. Jana Vargová
Tel.: +421 044/55 65347
E-mail: jana.var2ova(d2mikulas.sk
—

VEREJNÁ

VYHLÁŠKA

Oznámenie o začatí úzcmného konanía a o nariadení ústneho pojednávania
podl‘a *36 ods.1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
Navrhovateľka Lýdia Pavlíková, bytom Rozkvet 2050/100, 017 01 Považská Bystrica
v zastúpení Milan Franko, bytom Ižipovce 51, 032 23 Liptovská Sielnica podala dňa 19.04.202 1
a dňa 07.06.2021 doplnila na Spoločný obecný úrad územného rozhodovania a stavebného poriadku
v Liptovskom Mikuláši návrh na vydanie územného rozhodnutia na stavbu „Obytná zóna v obci
Ižipovce SO 01 Prístupové komunikácie“ ktorej umiestnenie sa navrhuje na pozemkoch parc. č.
KN-l 120/2 a KN-C 1120/1 v k. ú. Ižipovce. Uvedeným dňom bob začaté územné konanie.
—

Popis navrhovanej stavby:
Projekt rieši výstavbu prístupových komunikácii (účelových ciest) k uvažovaným rodinným
domom v danej oblasti na pozemkoch parc. č. KN-l 120/2 a KN-C 1120/1 v k. ú. Ižipovce.
Prístupové komunikácie sú navrhnuté ako jednopruhové z asfaltobetónu lemované cestným
obrubníkom v betónovom lůžku. Sirka komunikácie vetvy „A“ je 5,00 rn, šírka komunikácie vetvy
„B“ je 4,50 m. Jazdný pás pri vetve „A“ a vetve „B“ je navrhnutý v šírke 4,00 m. Odvodncnic
navrhovaných komunikácii je zabezpečené priečnym a pozdlžnym sklonom a dažďové vody budú
zvedené do zeleného pásu so vsakovacím drenom z kamennej dile v šírke 0,50 m.
Obec Ižipovce zastúpená Spoločným obecným úradom územného rozhodovania a stavebného
poriadku ako príslušný stavebný úrad podl‘a 117 zák. č.50/1 976 Zb. o územnom plánovaní a
stavebnom poriadku ( stavebný zákon ) v znení neskorších predpisov a *5 písm. aJ zák.č. 608/2003
Z.z. o štátnej správe pre územné p]ánovanie, stavebný poriadok a bývanie v súlade s ustanovením
36 ods. 1) stavebného zákona oznamuje začatie územného konania dotknutým orgánom a známym
účastníkom konania a súčasne
n a r i a d‘ u j e
ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň
30.ll.2021o 08.30 hod. na mieste stavby.
Účastníci konania můžu do podb‘dadov rozhodnutia nahliadnut‘ na tunajšom úrade počas
stránkových dní na základe vopred dohodnutého termínu a svoje námietky a pripomienky uplatniť
najneskór pri ústnom pojednávaní, pretože na neskór podané námietky a pripomienky sa
neprihliadne.
V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská aj dotknuté orgány a obec, inak sa v zmysle *36
ods.3 stavebného zákona má za to, že s návrhom z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasia.
V zmysle * 42 ods.4) stavebného zákona sa v odvolacom konaní neprihliada na námietky
a pripomienky, ktoré neboli u$atnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené
mohli byť.
Ak sa niektorý účastník konania nechá v konaní zastupovat‘, musí jeho zástupca predložiť
písomné plnomocenstvo s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.

V prípade zmeny opatrení súvisiacich s pandémiou ochorenia COVID-t9 bude stavebný úrad
postupovať v zmysle aktuálnych vyhlášok Uradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
a uznesení vlády Slovenskej republiky.
ZeiĽ

uiš

Štůiov

Ing. Katarína Šuveríková
vedúca odboru ÚRaSP
Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa * 36 ods. 4 stavebného zákona v znenh
neskorších predpisov. Doručenic vcrcjnou vyhláškou sa vykoná v súlade s * 26 ods. 2 zákona č.
71/1967 o správnom konaní v znení neskorších predpisov tak, že sa písomnosť vyvesí po dobu
15 dní na úradnej tabuli obce Ižipovce. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Správny
orgán zverejňuje písomnosť súčasne na svojom wcbovom sidle, ak ho má zriadené, na
centrálnej úradnej elektronickej tabuli (cuet.slovensko.sk) a ak je to vhodné aj mým spůsobom
v mieste obvyklým, najmä v miestncj tlači, rozhlase alebo na dočasnej úradnej tabuli
správneho orgánu na micste, ktorého sa konanie týka.
Vyvesené dňa

Zvesené dňa

Oznámené mým spósobom (webové sídlo)
Oznámené mým spósobom (cuet.slovensko.sk)

‚

dňa
dňa

Odtlačok pečiatky a podpis
oprávnenej osoby

Doručuje sa:
Vlastníkom dotknutÝch a susednÝeh pozemkov a stavieb v súbehu s predmetnou umiestňovanou
stavbou, ako aj ostatným účastníkom konania sa toto oznámenie doručuje formou verejnej
vyhlášky

—

Na vedomie:
Obec Ižipovce, Ižipovce 35, 032 23 Liptovská Sielnica
Krajský pamiatkovÝ úrad Zilina, Mariánske nám. 19,01001 Zilina
Liptovská vodárenská spoločnosť a. s., Revolučná 595, 031 01 Liptovský Mikuláš-Liptovská
Ondrašová
Okresný úrad odbor starostlivosti o ZP úsek SSOPaK. Vrbická 1993. 031 01 Liptovský Mikuláš
Vrbica-Nábrežie
Okresný úrad odbor starostlivosti o ZP úsek SSOH. Vrbická 1993. 031 01 Liptovský Mikuláš
Vrbica-Nábrežie
Okresný úrad odbor starostlivosti o ZP úsek SVS, Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš
Vrbica-Nábrežie
Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru, Podtatranského 25/1910, 031 01 Liptovský
Mikuláš-Staré Mesto
Okresné riaditel‘stvo Policajného zboru v Liptovskom Mikuláši. okresný dopravný inšpektorát,
Komenského 841, 031 46 Liptovský Mikuláš
Okresný úrad odbor krízového riadenia, Námestie osloboditeľov 1, 031 41 Liptovský MikulášStaré Mesto
Okresný úrad pozemkový a lesný odbor, Kollárova 2, 031 01 Liptovský Mikuláš-Vrbica-Nábrežie
Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Zilina
—
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NAVRHOVANÝ STAV
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2ODPOVLDNY PROJEKTANT:

Ing. Peter Žák

VYPRACOVAL:

Ing. Peter2ák

j

ORIEDNÁVA(€L

Lidia Pavliková, Rozkvet 2050 Považská

Liptovský Mikuláš

KRAJ:

Žilinský

AKCIA

SJUPEŇ

DSP

PROFESIA

DOPRAVA

FORMAT

OBYTNÁ ZÓNA V OBCI IŽIPOVCE
OBJEKT:

SO -01 PRÍSTUPOVÉ KOMUNIKÁCIE
VÝKRES :

Pros.e 79 Lllovská Sielnica O 23
mobil: 0902 564 653 e.mail: zakzproJoclgmaIl.corTl

Bystrica

Obec IipDvce, katastrálne územie Iipovc

MIESI O StAVBY:
OKRES:

Sa norrs s.r.o.
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