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VYHLÁŠKA

VEREJNÁ

Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie
od ústneho pojednávania
Stavebník Pozemkové spoločenstvo Svätý Kríž, Svätý Kríž 152, 032 11 Svätý Kríž,
[CO: 42 388 252 podat dňa 06.04.2020 na Spoločný obecný úrad úzernného rozhodovania
stavebného poriadku v Liptovskom Mikuláši žiadosť o vydanie stavebného povolenia na
stavbu,, Lesná cesta Stránska chrasť Svätý Kríž“ liniová stavba na pozemkoch v kú.
Svätý Kríž. Uvedeným dňom bob začaté stavebné konanie.
—

—

Druh a účel navrhovanej stavby: Inžinierska stavba

—

liniová stavba

Popis navrhovanej stavby:
Stránska chrast‘ Svätý Kríž na pozemkoch pod
Predmetom riešenia je lesná cesta
eXistujúcou cestou Stránska chrast‘, ktorá bola vybudovaná pravdepodobne pred 50-tymi
rokmi minulého storočia a bola využívaná pre poľnohospodárske účely a lesné hospodárstvo
a nie je vedená v kastrálnej mape.
V súčasnosti cesta slúži ako príjazdová komunikácia k rekreačnýrn chatám, ktoré boli
v lokalite vybudované a tiež ako prísiupová cesta k okolitým lesným a poľnohospodárskym
pozemkorn.
Projektová dokumentácia rieši realizáciu lesnej cesty, ktorá sa na začiatku úseku napája
na eXistujúcu miestnu kon-iunikáciu v blízkosti atikulárneho dreveného kostola Svätý Kríž,
odkiaľ je vedená v trase dlžky 1687,80 m. kde sa napája na eXistujúcu komunikácia so
živičným krytorn džky2 12,80 m. Spojením eXistujúcej komunikácie s navrhovaným úsekom
vznikne komunikácia dlžkv 1900,60 m.
Riešená lesná cesta dlžky 1687,60 mje navrhnutá so štrkovým krytorn. Komunikáciaje
navrhovaná ako dvojpruhová s obojsmernou premávkou. Celková šírka štrkovej vozovky je
navrhnutá 5,5 m s obojstraimou štrkovou krajnicou 0,5 rn. V cestnom staničení km 1,221 42
je v trase komnukácie navrhnutý vjazd s komunikáciou dlžky 43,80 m.
Hlavnými dóvodmi rekonštrukcie lesnej cesty sú rozvoj lesného hospodárstva a prístup
a príjazd tesnej hospodárskej techniky.
—

Obec Svátý Kríž ako príslušný stavebný úrad podl‘a * 120 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. 3a ods. 4 zákona 135/1961 Zb. (o pozemných kornunikáciách) v znení
neskoršich predpisov oznamuje začatie stavebného konania známym účastníkom a dotknutým
orgánom.
Vzhľadom k tomu, že podaná žiadosť s dokladmi a dokumentáciou poskytujú
dostatočný podldad pre posúdenie navrhovanej stavby podl‘a 61 ods. 1 stavebného zákona,
upúšťa Sa podľa 61 ods. 2 od ústneho poj ednávania a miestneho zisťovania.

Účastnici konania móžu do podkladov rozhodnutia nahliadnuť na na Spoločnom
obecnom úrade územného rozhodovaiia a stavebného poriadku, ul. Štúrova 1989/4 1,
Liptovský Mikuláš počas znienených stránkových hodin v rámci preventívnych opatrení v
súvislosti 50 šírením koronavírusu (pondelok, streda, piatok od 8:00 do 11:00 hod) a na
základe vopred dohodnutého termínu. Ak účastník konania chce nahliadnuť do projektovej
dokumentácie navrhovanej stavby, je potrebné sa vopred telefonicky objednať na telefónnom
44/55 65 344 alebo e-mailovej adrese: tomas.borsik®miku)as.sk. Tým bude
čísle ±421
urnožnené účastnikom konania v súlade *33 ods. 2 zákona 71/1967 Zb. o správnoni konaní
(správny poriadok), aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho podkladu i k
spösobu jeho zistenia, prípadne navrlmúťjeho doplnenie a uplatnit‘ námietky.
Učastníci konania móžu svoje námietky uplatniť do 7 pracovných dní od doručcnia
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 žiadost‘ [ehotu pred jej uplynutím. Ak dotknutý orgán podľa * 61 ods. 6
stavebného zákona v určenej alebo predlženej lehote neoznámi svoje stanovisko k
povoľovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hl‘adiska ním sledovaných záujmov
súhlasí.
Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú
pinů moc s overením podpisu toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať.
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Ing. Katarína Šuveríková
vedúca odboru URa SP
Doručuje sa
vlastníkom dotknutých a susedných pozemkov a stavieb v súbehu s predmetnou stavbou,
ako aj ostatnýtn účastníkom konania sa toto oznámenie doručuje formou verejnej vyhlášky

—

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa 61 ods. 4 stavebného zákona v
znení neskoršíeh predpisov. Doručenie vcrejnou vyhláškou sa vykoná tak, že sa
písoinnost‘ vyvesí po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Svütý Kríž a súčasne mým
spósobom, najmä v miestnej tlači, rozhlase, internetovej stránke alebo na dočasnej
úradnej tabuli správneho orgánu a na mieste, ktorého sa konanie týka. Posledný deň 15
dňovej lehoty je dňom doručenia.
Na vedomie
Obec Svatý Kríž, Svatý Kríž Č. 152, 032 11 Svätý Kiíž
Pozemkové spoločenstvo Svätý Kríž, Svatý Kríž 152, 032 I I Svatý Kríž
Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru,
Podtatranského 25, 031 41 Liptovský Mikuláš
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor starostlivosti o ZP
úseky úsek SSOH, ŠSOPaK, SVS. Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, pozemkový a lesný odbor,
Kollárova 2,031 01 Liptovský Mikuláš
Ing. Martin Uličný, endis s.r.o.. Roľnícka 486‘43, 031 05 Liptovský Mikuláš projektant
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Vyvesené dňa
Oznámené mým spósobom (webové sídlo)
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