Mesto Banská Bystrica

Císlo: OVZ - SU 88262/13295/2015/Boj

V Banskej Bystrici 05.05.2015

Vybavuje / tel.: Ing. arch. Bojová - 048/4330414

VEREJNÁ VYHLÁSKA
OZNÁMENIE
o zacatí územného konania a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zist'ovania

NavrhovateF, PhDr. Miroslav Koreñ, Dolná Mólca 97, 974 01 Banská Bystrica, v zastúpení Mária
Patrásová, 976 13 Podkonice 280, podal dña 09. 04. 2015 na Mestsky úrad v Banskej Bystrici,
Stavebny odbor - stavebny úrad, návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby ,,Nadstavba bytu

nad administratívnou budovou súp. c. 274" na Partizánskej ceste v Banskej Bystrici, na parcele KN
-Ce. 549, k. ú. Banská Bystrica. Dñom podania návrhu zacalo územné konanie.

Úcastníci konania: Mária Patrásová, 976 13 Podkonice 280; STANKO s. r. o., Partizánska cesta c. 79,
Banská Bystrica; M TRADE, s. r. o., Partizánska cesta c. 83, Banská Bystrica; CS REAL, s. r. o.,

Partizánska cesta c. 5564/77, Banská Bystrica, fyzické a právnické osoby, ktorych vlastnícke alebo iné
prava k pozemkom a stavbám mózu byf rozhodnutím priamo dotknuté v konaní sa upovedomujú
verejnou vyhláskou.

Mesto Banská Bystrica zastúpené primátorom mesta Jánom Noskom ako vecne a miestne príslusny

stavebny úrad podl'a § 117 zákona c. 50/1976 Zb., o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (d'alej
,,stavebny zákon") v znení neskorsích predpisov, v súlade s § 36 ods. 4 stavebného zákona oznamuje
zacatie územného konania o umiestnení stavby dotknutym orgánom a úcastníkom konania a pretoze
sú stavebnému úradu dobre známe pomery staveniska a ziadosf poskytuje dostatocny podklad pre
posúdenie navrhovanej stavby, v zmysle § 36 ods. 2 stavebného zákona upúst'a od miestneho
zist'ovania a ústneho pojednávania.

Úcastníci konania v zmysle § 36 ods. 2 stavebného zákona, mózu svoje námietky a pripomienky
uplatnit' najneskór do 7 pracovnych dní odo dña dorucenia tohto oznámenia, inak sa na ne
neprihliada. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány, inak podl'a § 36 ods. 3
stavebného zákona sa má za to, ze ich stanovisko je kladné.

Do podkladov

rozhodnutia,

predlozenej

projektovej

dokumentácie stavby,

dokladov,

stanovísk

a posúdení je mozné nahliadnut' na MsÚ Banská Bystrica, Ceskoslovenskej armády c. 26, Banská

Bystrica, kancelária c. 212. Termín nahliadnutia je potrebné dohodnút' telefonicky na c. 048/4330414.
Ak sa nechá niektory z úcastníkov konania zastupovaf, predlozí jeho zástupca písomnú plnú moc.

Jan Nosko
primátor mesta

Banská Bystrica
zastúpeny JUDr. Martinom Adamcom,

prednostom MsTJ ,na základe poverenia
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Nakol'ko sa jedná o stavbu s vePkym poctom úcastníkov konania je zacatie územného konania na
predmetnú stavbu oznámené v zmysle § 36 ods. 4 stavebného zákona verejnou vyhláskou. Dotknuté
orgány sa upovedomia jednotlivo.

V zmysle ust. § 26 ods. 2 zák. c. 71/1967 Zb. o správnom konaní (d'alej ,,správny poriadok") v
platnom znení musí byt' toto oznámenie vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Banská
Bystrica, 15 - ty den tejto lehoty je dñom dorucenia tohto oznámenia úcastníkom konania.
Toto oznámenie je súcasne zverejnené na elektronickej úradnej tabuli mesta Banská Bystrica, ktorá je
dostupná na webovej stránke mesta Banská Bystrica - www.banskabystrica.sk.

iVÍESTSKY URAD
BANSKÁ BYSTRICA

Vyvesené dña:

11. mJu 2015

Zvescné dña:

í
podpis

Vyvesené na úradnej tabuli mesta Banská Bystrica

Zvesené z úradnej tabule mesta Banská Bystrica

den, peciatka, podpis

den, peCiatka, podpis

Dorucí sa:
1.

Mária Patrásová, 976 13 Podkonice 280

2.

STANKO s. r. o., Partizánska cesta c. 79, Banská Bystrica

3.

M TRADE, s. r. o., Partizánska cesta c. 83, Banská Bystrica

4.

CS REAL, s. r. o., Partizánska cesta c. 5564/77, Banská Bystrica
a d'alsí úcastníci konania verejnou vyhláskou

Na vedomie:

5.
6.

Okr. úrad BB, Odb star, o ZP- OH, Námestie E. Stúra 1, 974 05 Banská Bystrica
Okr. úrad BB, Odb star, o ZP- OPaK, Námestie E. Stúra 1, 974 05 Banská Bystrica

7.
8.
9.

ORHaZZ, Komenského c. 27, Banská Bystrica
StVPS, a. s., Partizánska cesta c. 5, Banská Bystrica
Slovak Telekom, a. s., Bajkalská c. 28, 817 62 Bratislava

10. MsÚ Banská Bystrica, PS - OU
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