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Vec
"Rozšírenie verejného vodovodu, k.ú. Jasenica" - oznámenie o začatí konania verejnou vyhláškou vo veci zmeny
líniovej vodnej stavby pred jej dokončením a upustení od ústneho konania

Obec Jasenica, 018 17 Jasenica, IČO 00 317 349 podala dňa 29. mája 2020 na Okresnom úrade Považská
Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len tunajší úrad) žiadosť o povolenie zmeny líniovej vodnej
stavby ,,Rozšírenie verejného vodovodu, k. ú. Jasenica“ pred jej dokončením.

Uvedeným dňom bolo začaté konanie o zmene stavby pred jej dokončením.
Zmena sa dotýka len zmeny termínu dokončenia stavby.

Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy v súlade s
ustanovením § 73 ods. 6 zák. č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v
znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení (ďalej len vodný zákon) a § 68 ods. 1 a 2 primerane § 61
ods. 4 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších zákonov, oznamuje začatie
o zmene stavby pred jej dokončením účastníkom konania a pretože špeciálnemu stavebnému úradu sú dobre známe
pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad na posúdenie navrhovanej stavby, upúšťa v zmysle § 61
ods. 2 stavebného zákona od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania.

Účastníci konania môžu svoje námietky uplatniť najneskôr do 17. júla 2020 inak sa na ne neprihliadne. Na
pripomienky a námietky, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené pri územnom pojednávaní alebo pri prerokúvaní
územného plánu zóny sa neprihliada.
Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na tunajšom úrade v úradných hodinách (v pondelok, v utorok a vo
štvrtok od 8,00 h. do 15,00 h.; v stredu od 8,00 h. do 17,00 h.; v piatok od 8,00 hod do 14,00 h.) a pri ústnom
pojednávaní.

Toto oznámenie bude vyvesené 15 dní na úradnej tabuli Obce Jasenica, Centrálna elektronickej úradnej tabuli a na
úradnej tabuli tunajšieho úradu. Súčasne tunajší orgán zverejní toto oznámenie na webovom sídle tunajšieho úradu
http://www.minv.sk/?spravne-konania-21.



KÓPIA

Číslo spisu Por.č.záznamu Číslo záznamu Typ záznamu Forma originálu
OU-PB-OSZP-2020/007010 003 0018752/2020 Externý odoslaný záznam hodnoverná elektronická

2 / 2

Vyvesené dňa ...............................................................................................

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

Pečiatka, podpis ...............................................................................................

Ing. Mgr. Alexandra Štefancová
poverená vedením odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky


