Obec Halič
Obecný úrad v Haliči
Číslo: 104s/2020

V Lučenci 22.10.2020

Oznámenie
o začatí konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia

Dňa 22.10.2020 podalo mesto Lučenec, zastúpené primátorkou mesta PhDr. Alexandrou
Pivkovou, Ulica novohradská 1, Lučenec na tunajšom úrade žiadosť o predĺženie platnosti
stavebného povolenia na stavbu

"Lučenec – Vidiná – Tomášovce, cyklistická cestička"
Lučenec - Trasa D

časť stavby od km 0,150 po km 1,813
(Bezpečná a ekologická doprava – cyklotrasy)
na pozemku parcelné číslo
E KN 3178, 3186, 3258/3, 3258/7, 3260/4, 3260/1, 3260/2, C KN 6581/2, 6572/3, 7696/2
katastrálne územie
Lučenec
Uvedeným dňom bolo začaté konanie o predĺžení platnosti stavebného povolenia.
Obec Halič ako príslušný špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie podľa § 3a
ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov a § 120 zákona č.
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /ďalej len stavebný zákon/ v znení neskorších
noviel a 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 začatie konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia
podľa § 69 ods. 1 stavebného zákona.
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. V
rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány.
Ak niektorý z dotknutých orgánov potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, musí požiadať tunajší
úrad o predĺženie lehoty pre vyjadrenie pred jej uplynutím. Ak dotknutý orgán v určenej, alebo predĺženej
lehote neoznámi svoje stanovisko, má sa za to, že s predĺžením platnosti stavebného povolenia z hľadiska
ním sledovaných záujmov súhlasí.
Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na tunajšom úrade v budove Mestského úradu v
Lučenci /prízemie, č. dverí 140/.
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 podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona v spojení s § 26
ods. 2 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 oznámenia.

Mgr. Alexander U d v a r d y
starosta obce

Vyvesené dňa:

Pečiatka a podpis:

Zvesené dňa:

Oznámenie sa doručí:
Stavebník:
1. Mesto Lučenec, zastúpené primátorkou mesta
Osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich vrátane susediacich pozemkov a stavieb, ak ich
vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom a stavbám môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté:
2. BBSK, Námestie SNP 23, Banská Bystrica
3. SSC, Miletičova 19, Bratislava
4. Doručenie verejnou vyhláškou
Projektant:
5. Ing. Bernardína Vojteková, DIPERA s.r.o., Kremnická 1, Zvolen
Dotknuté orgány:
6. Okresný úrad Lučenec – odbor starostlivosti o ŽP
7. Okresný úrad Lučenec – odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií
8. Mesto Lučenec – oddelenie dopravy a životného prostredia
9. Mesto Lučenec – oddelenie ekonomiky a majetku mesta
10. ORHaZZ Lučenec
11. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Lučenci
12. OR PZ ODI Lučenec
13. BBRSC a.s., Banská Bystrica
14. SSC IVaSC Banská Bystrica
15. SVP š.p. OZ Banská Bystrica
16. Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica
Správcovia inžinierskych sietí:
17. SSD a.s., Žilina
18. SPP - distribúcia a.s., Bratislava
19. StVPS a.s., Banská Bystrica
20. ST a.s., CSI Banská Bystrica
21. Energotel a.s., Žilina
22. Orange Slovensko a.s., Bratislava
23. O2 Slovakia s.r.o., Bratislava
24. MV SR, Centrum podpory Banská Bystrica
25. MO SR, Agentúra správy majetku Banská Bystrica
26. Veolia Energia Lučenec a.s., Lučenec

