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Vec
Oznámenie o začatí vodoprávneho konania - Verejná vyhláška

Dňa 20.07.2020 bola na tunajší úrad doručená žiadosť stavebníka STAVAK Design, s.r.o., Coburgova 8178/1717,
917 02 Trnava, IČO: 53 126 971 o vydanie povolenia na uskutočnenie vodnej stavby:

„Rekonštrukcia vodovodu D110 a dopojenie navrhovaného vodovodu D90, Predĺženie verejnej kanalizácie“

na pozemkoch v k. ú.: Pavlice, parc. č.: 181/1, 597/2 a 1510/2.

Uvedeným dňom bolo začaté vodoprávne konanie.

Okresný úrad Trnava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek
životného prostredia (ďalej len ,,OÚ - ŠVS"), ako príslušný orgán štátnej správy v zmysle ustanovenia § 5 ods. 1
zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 61 zákona 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 znení
neskorších predpisov (ďalej len ,,vodný zákon“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa ustanovenia § 120 zákona
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej
len ,,stavebný zákon“), podľa ustanovenia § 61 ods. 4 stavebného zákona v súlade s ustanovením § 73 vodného
zákona oznamuje začatie vodoprávneho konania verejnou vyhláškou dotknutým orgánom štátnej správy a známym
účastníkom konania.

Popis stavby:
Projektová dokumentácia rieši rekonštrukciu a rozšírenie verejného vodovodu a verejnej splaškovej kanalizácie pre
navrhovaných 9 rodinných domov v k. ú. Pavlice.
Navrhovaná je rekonštrukcia hlavnej vetvy verejného vodovodu D110 v dĺžke 238 m (z ktorej budú vedené odbočky
pre 3 RD) a z ktorej bude vedená nová vetva verejného vodovodu profilu D90 v dĺžke 56,5 m (pre 6 nových RD).
Hlavný vodovod D110 je riešený ako zokruhovaný s existujúcim vodovodom.
Navrhované je predĺženie verejnej splaškovej kanalizácie potrubím z PVC-U DN 300 dĺžky 195 m. Z tejto vetvy
budú vedené 3 odbočky pre rodinné domy a bude na ňu napojená aj nová kanalizačná vetva ,,K2“ z PVC DN 250
dĺžky 56 m so 6 ks odbočiek pre RD.

Nakoľko sú OÚ ŠVS dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie
navrhovanej stavby, upúšťa sa v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona od ústneho konania spojeného s miestnym
šetrením.
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Účastníci konania môžu do podkladov rozhodnutia nahliadnuť na OÚ - ŠVS a svoje námietky a pripomienky uplatniť
do 7 pracovných dní od zvesenia tohto oznámenia. Na pripomienky alebo námietky, ktoré mohli byť uplatnené v
územnom konaní, sa neprihliada. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány štátnej správy, inak
podľa ustanovenia § 61 ods. 5 stavebného zákona sa má za to, že ich stanovisko je kladné.

Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na tunajšom oddelení OÚ ŠVS, Kollárova 8, č. dverí 234 v stránkové
dni:
pondelok 8.00 -12.00, 13.00 -15.00
utorok 8.00 -12.00, 13.00 -15.00
streda 8.00 -12.00, 13.00 -17.00
štvrtok 8.00 -12.00, 13.00 -15.00
piatok 8.00 -12.00, 13.00 -14.00

Oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa ustanovenia § 61 ods. 4 stavebného zákona. Oznámenie musí byť
vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli. Za deň doručenia sa pokladá posledný deň vyvesenia tohto oznámenia. Po
uplynutí doby určenej na vyvesenie bude verejná vyhláška vrátená na OÚ - ŠVS s vyznačeným dátumom vyvesenia
a zvesenia.

................................................
vyvesené dňa

............................................
zvesené dňa

Ing. Rudolf Kormúth
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky
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STAVAK Design, s. r. o., Coburgova 8178/17A, 917 02 Trnava 2
Obec Pavlice, Pavlice 146, 919 42 Pavlice
Roman Rakús, Pavlice 172, 919 42 Voderady pri Trnave
Andrej Kopáčik, Coburgova ulica 8178/17A, 917 02 Trnava 2
Lucia Adamcová, Ulica Gejzu Dusíka 2823/5, 917 08 Trnava 8
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 0/10, 921 79 Piešťany 1
MAVOS, s.r.o., Voderady 262, 919 42 Voderady
SPP - distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava-Ružinov
Krajský pamiatkový úrad Trnava, Cukrová 1, 917 01 Trnava 1
Okresné riaditeľstvo PZ Trnava,okresný dopravný inšpektorát, Starohájska 3, 917 10 Trnava 10
Okresný úrad Trnava, Kollárova 8, 917 02 Trnava 2
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