Mesto Banská Bystrica
Číslo: OVZ-SÚ 115002/21230/2019/MA/ll-ozn.

V Banskej Bystrici 05.06.2019

Vybavuje/tel.: Ing.arch. Maršálek/048-4330 423

VEREJNÁ

VYHLÁŠKA

OZNÁMENIE
o začatí územného konania o umiestnení stavby a o nariadení ústneho pojednávania a
miestneho zisťovania.
Dňa 24.05.2019 oznámil tunajší stavebný úrad začiatok územného konania na základe
podanej žiadosti navrhovateľky Anny Maria Syriste, bytom Country Village Drive 706, BEL
AIR MD, 210 14 USA, podala dňa 04.04.2019 v konaní zastúpenej Ing. Vladimírom Očenášom,
bytom Ortútska cesta 76, 974 05 Malachov (na základe písomnej plnej moci zo dňa 08.03.2019),
na tunajší úrad návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby: „ Kanalizačná prípojka
a COV pri rodinnom dome Pod Banošom 1 Banská Bystrica, parcela č. 1646, 1563, 2374,
k.ú. Sásová “ v mestskej časti Rudlová, v B.Bystrici. Umiestnenie stavby rieši odkanalizovane
doposiaľ neskolaudovanej novostavby rodinného domu, samostatne stojaceho na pozemku pare.
KN-C č. 1646, s domovou kanalizačnou prípojkou do domovej ČOV ako aj odtoku z ČOV prečistených odpadových vôd za pomoci čerpacej stanice ČS cez pozemok susedov pare. KN-C
č. 1563 a ďalej cez pozemok popri miestnej komunikácii - ulici M.Čulena na pare. KN-C č.
2374 (KN-E č. 2-155 a 2-150/3 do jestvujúcej splaškovej kanalizácie idúcej druhým okrajom
tejto komunikácie. Na trase od ČOV do zaústenia do uličnej kanalizácie dôjde ku križovaniu
s potrubím verejného vodovodu a STE plynovodu v ulici. Na parcele KN-E č. 2-155 je
navrhnutá lomová šachta, v ktorej skončí tlaková kanalizačná prípojka dĺžky 32 m z D 63 - PE
a od tejto šachty bude ďalej pokračovať kanalizačná prípojka už ako gravitačná v dĺžke 7,3 m
o dimenzii DN 150 až po zaústenia do jestvujúcej kanalizácie v ulici.
Dňom podania návrhu začalo územné konanie o umiestnení stavby, ktoré stavebný úrad
doručoval účastníkom územného konania do vlastných rúk.
V priebehu doručovania Oznámenia účastníkom územného konania, dotknutým orgánom
a správcom inžinierskych sietí sa zistila skutočnosť, že doložený výpis z LV č. 1914 zo dňa 18.
11.2019 bol skopírovaný len v rozsahu 1. a 4. strany a tak z okruhu účastníkov vypadli účastníci
- spoluvlastníci dotknutého pozemku pare. KN-C č. 2374 (KN-E č. 2-150/3) v k.ú. Sásová,
uvedení na 2. a 3. strane výpisu z LV, ku ktorým sa tak Oznámenie nedostalo. Preto je potrebné
vydať nové Oznámenie, ktorým budú do územného konania zahrnutí aj opomenutí
spoluvlastníci a ktoré je - vzhľadom na značný počet účastníkov konania oznamované
a doručované fonnou verejnej vyhlášky. Súčasne - z dôvodu verejnej vyhlášky - dochádza aj
k zmene termínu ústneho pojednávania a miestneho zisťovania.
Mesto Banská Bystrica, zastúpené primátorom mesta Jánom Noskom, ako vecne a
miestne príslušný stavebný úrad v súlade s § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v platnom znení, v súlade s ustanovením § 36 ods. 4
stavebného zákona v znení neskorších noviel
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oznamuje
začatie územného konania všetkým známym účastníkom a dotknutým orgánom. Na
prerokovanie návrhu stavebný úrad nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnym
zisťovaním na deň
09. júla (utorok) 2019, o 10,00 hod.,
so zrazom účastníkov na tvári miesta, v mestskej časti Rudlová, na križovatke ulice M.Čulena
s ulicou Pod Banošom, pred rodinným domom č. 19 na ulici M.Čulena v B.Bystrici.
Do podkladov konania možno nahliadnúť pred dňom ústneho pojednávania v stránkových
dňocha stránkových hodinách na tunajšom úrade č. m. 206, na II. poschodí a pri ústnom
pojednávaní.
Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky k návrhu uplatniť najneskôr pri
ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne. V rovnakej lehote môžu oznámiť svoje
stanovisko dotknuté orgány, inak podľa § 36 ods. 3 stavebného zákona sa má za to, že ich
stanovisko je kladné.
Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, jeho zástupca
písomnú plnú moc s podpisom toho účastníka, ktorý sa nechal zastupovať.

.MESTO

musí predložiť

Ján inosko
primátotjínesta
Banská Bystrica'

BANSKÁ BYSTRICA
16/6-

-

zastúpený JUDr.Martinom Adamcom,
prednostom MsÚ na základe poverenia

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb., zákon o
územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a musí byť
vyveseneé po dobu 15 dní na úradnej tabuli ínesta Banská Bystrica.

MESTSKY ÚRAD
DANSKA BYSTRICA

Vyvesené dňa:
Vyvesené dňa: _

Zvesené dňa:

Zvesené dňa:

-

7

JÚN

2019

_

/j.
podpis

y

'

Doručí sa: účastníkom územného konania s doručovaním verejnou vyhláškou.
Na vedomie:
1. Ing. Vladimír Očenáš, Ortútska cesta 76, 974 05 B.Bystrica (splnomocnenec)
2. Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor starostlivosti o ZP, úsek OPaK, Nám.Ľ.Štúra 1,974 05
B.Bystrica
3. Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor starostlivosti o ŽP, úsek OH, Nám.Ľ.Štúra 1, 974 05
B. Bystrica
4. Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor starostlivosti o ŽP, úsek ŠOV, Nám.Ľ.Štúra 1,974 05
B.Bystrica
5. Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Závod 01 B.Bystrica, Partizánska
cesta 5, 974 01 B.Bystrica
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6. Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
7. Slovenský plyn. priemysel - distribúcia a.s.,Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26
8. Slovák Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 28
9. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Cesta k nemocnici 1, 975 56 B.Bystrica
10. MsÚ, oddelenie dopravných stavieb
11. MsÚ, oddelenie údržby MK a IS
12. MsÚ, oddelenie ŽP
13. Ing. Vladimír Očenáš, Ortútska cesta 76, 974 05 B.Bystrica (splnomocnenec)
14. Mesto B.Bystrica, oddelenie evidencie a správy majetku
15. Ján Mazúch, M.Čulena 19, 974 11 B.Bystrica
16. Mária Mazúchová, M.Čulena 19, 974 11 B.Bystrica
17. Mária Švehlová, Bakossova 26, 974 01 B.Bystrica
18. Ing. Ján Mazúch, M.Čulena 19, 974 11 B.Bystrica
19. Anna Guľáková, Dedinská 6, 974 11 B.Bystrica
20. Slovenský pozemkový fond, Regionálny odbor, Skuteckého 21, 974 61 B.Bystrica
21. Dušan Klein, Kpt. Jaroša 36, 974 11 B.Bystrica
22. Dana Žabková, Kpt. Jaroša 28, 974 11 B.Bystrica
23. Ľubomír Lichý, Horná 73, 974 01 B.Bystrica
24. Renáta Šrobárová, Odbojárov 17, 974 11 B.Bystrica
25. Ing. Vladimír Styk, Odbojárov 28, 974 11 B.Bystrica
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