Obec Halič
Ulica mieru 66, 985 11 Halič
V Lučenci 27.07.2020

Číslo: 64s/2020-Ha
Vybavuje: Gerát li4333725

Oznámenie
o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou
a upustenie od ústneho pojednávania

15.07.2020 podalo Mesto Lučenec, zastúpené primátorkou mesta PhDr. Alexandrou
Pivkovou, Ulica novohradská č.1, 98401 Lučenec, IČO: 00316181 na tunajšom úrade žiadosť o

Dňa

vydanie stavebného povolenia na stavbu

"Parkovisko pozdlž kotolne, štvrť M. R. Štefánika v meste Lučenec"

na pozemku parcelné číslo
C KN - 2682/2, 2682/3, 2683/1
katastrálne územie
Lučenec
Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie verejnou vyhláškou.
Obec Halič ako príslušný špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie podľa § 3a
ods. 4 zákona Č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisova
§ 120 zákona Č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /d'alej len stavebný zákoni v
znení neskorších predpisov v spojení s § 119 ods. 3 stavebného zákona oprávnená konať a vydať potrebné
povolenie na základe určenia stavebného úradu Okresným úradom Banská Bystrica, odborom cestnej
dopravy a pozemných komunikácií, oznamuje podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona začatie stavebného
konania verejnou vyhláškou a pretože sú stavebnému úradu dobre známe pomery staveniska a žiadosť
poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, upúšťa v zmysle § 61 ods. 2 stavebného
zákona od ústneho pojednávania.
Účastníci konania môžu uplatniť svoje námietky najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia
oznámenia, inak k nim nebude prihliadnuté. Na neskôr podané námietky a pripomienky sa neprihliada.
Dotknuté orgány oznámia svoje stanoviská v rovnakej lehote, v ktorej môžu uplatniť svoje
pripomienky a námietky účastníci stavebného konania. Ak niektorý z orgánov potrebuje na riadne posúdenie
návrhu dlhší čas, stavebný úrad na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím, primerane predlži. Ak
dotknutý orgán, ktorý bol vyrozumený o začatí stavebného konania neoznámi v určenej alebo predlženej
lehote svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných
záujmov súhlasí.
Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť v budove Mestského úradu v Lučenci, Ulica
novohradská 1, Lučenec /prízemie, Č. dverí 141 l.
Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá v konaní zastupovať, musí jeho zástupca predložiť
písomnú plnú moc s podpisom toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať.
Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podla § 61 ods. 4 stavebného zákona v spojení s § 26
správneho poriadku a musí byť vyvesené minimálne po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Halič a mesta
Lučenec. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.czaá
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Zvesené dňa:

starosta obce

Oznámenie

sa doručí:

Mesto Lučenec, zastúpené primátorkou mesta PhDr. Alexandrou Pivkovou, Ulica novohradská č.1, 98401 Lučenec
Veolia Energia Lučenec a.s., Ulica partizánska 1, 98401 Lučenec
Ľuba Mokošová, Rúbanisko II. 420/23, 98403 Lučenec
OÚ Lučenec, odbor starostlivosti o ŽP, Námestie republiky 26, 984 01 Lučenec
Stredoslovenská distribučná a.s. Žilina, Pri Rajčianke 2927/8,01047 Žilina
StVPS a.s. B. Bystrica, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
SPP - distribúcia a.s. Mlynské Nivy 44/B, 825 11 Bratislava
Slovak Telekom a. s. Bratislava, Horná Č. 77, 97401 Banská Bystrica
OR PZ , 001 , Dr. Vodu 5, 984 01 Lučenec
Okresné riaditel'stvo Hasičského a záchranného zboru, L. Novomeského 3, 984 03 Lučenec
Správca PTZ Orange Slovensko a.s. Michlovský s.r.o., Zvolenská cesta Č. 21, 97405 Banská Bystrica
UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o., Kyjevské námestie 6,97404 Banská Bystrica
Krajský pamiatkový úrad v Banskej Bystrici, pracovisko Lučenec, Nám. Republiky Č. 26, 98401 Lučenec
MsÚ Lučenec - odd. dopravy a životného prostredia
MsÚ Lučenec - odd. ekonomiky a majetku mesta
Stavebné bytové družstvo Lučenec, Moyzesova 47, 98401 Lučenec (zabezpečí vyvesenie na bytových domoch)
SPOOL a.s., Dr. Herza 23, 98401 Lučenec (zabezpečí vyvesenie na bytových domoch)

