Spoloěný obecný úrad
územného rozhodovania a stavebného poriadku
Stúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš
Číslo: MsÚ/úRaSP 2021/3901-2/TBo
V Liptovskom Mikuláši: 28.05.2021
Vybavuje: Ing. Tomáš Borsík
Tel.: +421 —044/55 65344
E-matt: tornas.borsik(2bmikulas.sk

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámenie o začatí územného konania a o nariadení ústneho pojednávania
podl‘a 36 ods.4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
(stavebný zákon) v znení neskoršíeh predpisov
Navrhovateľ Stredoslovenská distribučná, a.s. Žilina, Pri Rajčianke 292‘7/8, 010 47
Zilina, ICO: 36 442 151 v zastúpení EUB, s.r.o. Priehradná 1690/30, 031 01 Liptovský Mikuláš
Palúdzka, ICO: 44 736 339 podal dňa 10.05.2021 na Spoločný obecný úrad územného
rozhodovania stavebného poriadku v Liptovskoni MikuMši návrh na vydanie územného rozhodnutia
na stavbu „12822 Svätý Kríž Kral‘ovany Rozšírenie NNS, NNK“ Iíniová stavba, ktorá sa
má nachádzať na pozemkoch v k.ú. Svätý Kríž v intraviláne obce. Uvedeným dňom bob začaté
konanie o umiestnení stavby.
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Druh, účel predmetu územného rozhodnutia: Inžinierska stavba

—

liniová stavba

Popis predmetu územného rozhodnutia:
Predmetom územného konania je stavba „12822— Svätý Kríž Kraľovany Rozšírenie NNS,
NNK“ liniová stavba, ktorá sa má nachádzat‘ na pozemkoch v k.ú. Svätý Kríž v intraviláne obce.
Učebom stavby je rozšírenie NN rozvodov formou zemného kábla pre plánovanú výstavbu rodinných
domov.
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Objektová skladba predmetu územného rozhodnutia:
12822— Svätý Kríž Kral‘ovany Rozšírenie NNS, NNK liniová stavba
NN zemné vedenie káMom (N)AYY-J 3x240+120 SM/SM trasa cca 130 m
istiace skrine: 1 VRIS 2, 1-PRIS 5.1, 2-PRIS 6.1, 3-PRIS 9
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Obec Svätý Kríž ako príslušný stavebný úrad podľa
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
Spobočným obecným úradom územného rozhodovania a stavebného poriadku oznamuje dotknutým
orgánom a známym účastníkom konania začatie konania o umiestnení 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 nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním, ktoré sa
uskutoční dňa

24.06.2021 o 13.00 hod.
so stretnutím na mieste predmctnej stavby.

Do dokladov možno nahliadnuť na Spobočnom obecnom úrade územného rozhodovania a
stavebného poriaclku v Liptovskom Mikuláši pred dňom ústneho pojednávania počas dní (pondebok
od 8 1 1 a od 12 15, streda od 8 1 1 a od 12 16, piatok od 8 1 1 a od 12
15) a pri ústnom pojednvaní.
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Účastníci konania móžu svoje námietky a pripomienky uplatnit‘ najneskůr 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, predÍži
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.
Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovat‘, predloží jeho zástupca písomnú plnú
moc s overením podpisu toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovat‘.
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Ing. Katarína Šuveríková
vedúca odboru ÚRaSP

Doručuje sa
vlastníkorn 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 oznáinenie má podľa * 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov povahu verejnej vyhlášky
26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní musí byť vyvesené v mieste
a podl‘a
obvyklým spósobom po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Svätý Kríž. 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 spósobom v mieste obvyklým, najmä v
miestnej tlači, rozhlase alebo na dočasnej úradnej tabuli správneho orgánu na miestc, ktorého
sa konanie lýka.

Na vedomie
Stredoslovenská distribučná, a.s. Zilina, Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Zilina,ICO: 36442 151
v zast. EUB, s.r.o. Priebradná 1690/30, 031 01 Liptovský Mikuláš Palúdzka, ICO: 44 736 339
Stredoslovenská distribučná a.s. Zilina, Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Zilina
Obec Svätý Kríž, č. 152, 032 11 Svätý Kríž
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starosthvosti o ZP, úsek SSOH, SVS, SSOPaK
Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš
Slovak Telekom, as., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
LVS as., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš
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Zvesené dňa

Vyvesené dňa
Oznámené mým spósobom (webové sídlo)

dňw
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LEGENDA:

EXIST NADZEMNE NN VEDENIE
NOVE PODZMNE NN VEDENIE
NOVE OCHRANNE PASMO
MIESTNA KOMUNIKACIA
VODAIRNE INFORMATIVNE
TELEKOM INFORMATIVNE NEZAM. PRIEBEH
EXIST. NN STLP BETONOVY
NOVA SKRINA VRIS
NOVA SKRINA PRIS
EXIST. FR
NOVE UZFMNENIE
REZANIE CEZ CESTU

--
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Vonkajsje vplyv-y

-

AB3 Ad, AOl, AHZ. AKI. ALI. AM1, AQI, 882, Bdi

‘Járrrazova oblast: Nl

-

-

Rozvodna sjet: 3PEN, 2301400, 50 Hz rN-C
Ochrana pred urazom elektrjckym prudom:
V normalnej prevadzke jzo!ovanjm zjvych casu.
krytmi, umjesinenjm mimo dosahu
Rn pnruche
sarrocjnflym odDoerijm rlapaania
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KONTROLOVAL

VYPRACOVAL

ZODP.PROJ.
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Ing. Mjchal Borsik

Ing. Peter Kubek

Ing. Tomn SIoUa
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KraIovany

Situacja

NN podzern nevedenie

Svaty Kriz

-

Rozsirenie NNS,NNK

Sti-edosiovenska distribucna, as., Pij Rajcianke 2928/7, 01047 ZiIina

OBSAH VYKRESU
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energia usporne a bezpecne

:0: e U fj,

7-

CISLO ZAKAZKY

STUPEN

‘FORMAT

DATUM

CISLO VYKRESU

20/03/13

1:500

DUR

EL

M

0212*221

N

‘—mot‘

‘9

