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Vybavuje/linka
Ing. Valigová

Vec
„Chlmec – stavebné úpravy a predĺženie vodovodu“
- oznámenie o začatí vodoprávneho stavebného konania verejnou vyhláškou

Okresný úrad Humenné, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako miestne a vecne
príslušný orgán štátnej vodnej správy, podľa ust. § 1 ods. 1 písm. c) a § 5 ods.1 zákona
č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov a § 58 ods. c) a § 61 zákona č.364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona
Slovenskej národnej rady č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný
zákon) a ako špeciálny stavebný úrad podľa ust. § 120 zákona č.50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, týmto
oznamuje v zmysle ust. § 73 ods.6 zákona č.364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona
Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný
zákon) a § 61 ods.1 a 4 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v
znení neskorších predpisov, že na základe žiadosti stavebníka Východoslovenská vodárenská
spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO 36570460, doručenej dňa 15.01.2020,
bolo uvedeným dňom začaté vodoprávne konanie o povolení vodnej stavby „Chlmec – stavebné
úpravy a predĺženie vodovodu“ , ktorá bude slúžiť na zásobovanie obyvateľov obce Chlmec
pitnou vodou.
Stavba je umiestnená na pozemkoch parcela č. KN C 324/106, 324/83, 324/82, 324/81,
324/80, 324/78, 324/77, 324/74, 324/72, 324/70, 324/68, 66, 324/64, 324/62, 324/88, 324/87,
324/114, 324/115, 324/86 (KN E 673, 672, 670, 669, 668/2, 668/1, 667/2, 667/1, 666, 665, 664)
mimo zastavaného územia obce Chlmec, KN C 150/4, 149/4, KN E 935, KNE 936
v zastavanom území obce Chlmec.
Súčasne orgán štátnej vodnej správy nariaďuje prerokovanie predloženej žiadosti na
ústnom pojednávaní, ktoré sa uskutoční dňa
02.04.2020 o 10.30 hod.
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so stretnutím účastníkov v kancelárii obecného úradu Chlmec.
Svoje pripomienky k žiadosti môžu dotknuté orgány štátnej správy a účastníci konania
uplatniť najneskoršie pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne. Na pripomienky a
námietky, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní, sa neprihliada.
Do podkladov priložených k žiadosti je možno nahliadnuť na Okresnom úrade Humenné,
odbore starostlivosti o životné prostredie, 4.poschodie, č.d.153.

Ing. Jozef Harakaľ
vedúci odboru

Konanie sa oznamuje
1. VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice
2. Obec Chlmec, Chlmec 83, 067 41 Chlmec + verejná vyhláška
3. Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
4. SPP – distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava
5. Slovak Telekom, a.s., Poštová 18, P.O.BOX D-30, 040 01 Košice
6. Okresný úrad Humenné, OSZP, úsek OH, Kukorelliho 1, 066 01 Humenné
7. RÚVZ so sídlom v Humennom, Ul. 26.novembra 1507/2, 066 01 Humenné
8. OR HaZZ v Humennom, Kudlovská 173, 066 01 Humenné
9. Krajský pamiatkový úrad Prešov, Hlavná 115, 080 01 Prešov
10. Ministerstvo obrany SR, Detašované pracovisko Východ, Komenského 39/A, 040 01
Košice
Toto oznámenie musí byť zverejnené v mieste obvyklým spôsobom po dobu 15 dní
Vyvesené dňa.............................

Zvesené dňa..............................

pečiatka, podpis

Potvrdené celé oznámenie po lehote určenej na vyvesenie oznámenia, doručiť na Okresný úrad Humenné, Odbor
starostlivosti o životné prostredie, 4.posch. č.dv.153.
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