Obec J A M N Í K
Spoločný obecný úrad
územného rozhodovania a stavebného poriadku
MsÚ Liptovský Hrádok, ul. Hviezdoslavova 170, 033 01 Liptovský Hrádok
Číslo : 259/2017 AR
V Liptovskom Hrádku : 02.08.2017
Vybavuje : 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 územného konania a nariadenie ústneho pojednávania.

Na základe rozhodnutia č. OU-ZA-OVBP2-2017/008454/KRA zo dňa 24.04.2017,
vydaného Okresným úradom v Žiline, odbor výstavby a bytovej politiky, ktorým bolo
zrušené stavebné povolenie č. SOcÚ 277/2016 AR zo dňa 07.09.2016 na stavbu „
Prestavba ustajňovacích priestorov na odchov teliat “ na pozemku parc.č. KN-C – 748/2
( KN E 489,490,492,493,495,496,497) , KN C 748/12( KN E 487,488/501,488/2)v kat.
území Jamník žiadateľa žiadateľa Agrie Liptovský Ondrej č.126, 032 04 v zastúpení
Ing. Jánom Pacigom.
Obec Jamník
zastúpené starostom obce , ako 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 umiestnení stavby :“ Prestavba ustajňovacích priestorov na odchov teliat “ na pozemku
parc.č. KN-C – 748/2 ( KN E 489,490,492,493,495,496,497) , KN C 748/12( KN E
487,488/501,488/2)v kat. území Jamník stavby dotknutým orgánom a známym účastníkom
konania a súčasne nariaďuje na prerokovanie návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym
zisťovaním na deň:

11.09.2017 / pondelok/ o 09.00 hod.
Ústne pojednávanie sa uskutoční na Obecnom úrade v Jamníku a následne na tvare
miesta .
Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť pre dňom ústneho pojednávania na
stavebnom úrade Spoločný obecný úrad , územného rozhodovania a stavebného poriadku –
Mestský úrad v Liptovskom Hrádku, ul. Hviezdoslavova č.170, 033 01 Liptovský Hrádok .

Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky k návrhu uplatniť najneskôr pri
ústnom pojednávaní , inak k nim nebude prihliadnuté .
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 Jamník.

Ing. Dušan Španko, v.r.
starosta obce

Doručuje sa :
Účastníci konania:
Agria Liptovský Ondrej č.126, 032 04 v zastúpení Ing. Jánom Pacigom

Dotknuté orgány










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
Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Liptovskom Mikuláši , Štúrova č.36, 031 80

Úradný záznam:
Vyvesené dňa: 8.8.2017
Zvesené dňa:
Inak zverejnené: (web, rozhlas, tlač...)
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V tomto čase boli – neboli vznesené námietky účastníkov konania
(nehodiace sa prečiarknuť)
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