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Vec
Oznámenie ozaěati konaniapodťa$88azékona č,.5011976 Zb. o zemnomplánovaní
a stavebnom poriadku v zneni neskorších právnych predpisov s ním srivisiacich (stavebny zžkon)
vo veci dodatočného povoleniarea|izácie vodnej stavby a upustenie od ristneho pojednávania

a miestneho zisťovania

okresnému uradu Žiar nad Hronom, odboru starostlivosti o životné prostredie, bolo dřa 13.

jtna 2016 listom č, 3912016 zo d a 7.6,2016 obcou Lričky, 967 0| Kremnica - stavebného

radu, odstripené podanie _ podnet Slovenského vodohospodiírskeho podniku' š.p., oZ Banská
Bystrica vo veci rca|izácle šalovacích prác pozdlž patce|y CKN 14717 v k.ri. Lričky za ričelom
prekrytia Lričanského potoka (Homola). Sričasťou odsttipeného podania bol zánnam
z vykonaného štátneho stavebného dohťadu, ktory sa uskutočnil dřa 24.5.20|6 spolu
s prílohami.

Podťa predloŽenych podkladov miestnou obhliadkou bolo zistené' že nad Lriěanskym
potokom na pozemku parcela CKN 489 sri realizované šalovacie práce na stavbe premostenia,

resp. zatrubnenia potoka z USB dosiek s celkovou šírkou cca 4,55 m a S celkovou dlžkou cca 60

m. Podťa predloŽeného záznamu vlastníkmi stavby sri Rajmund Modriansky a Martina
Modrianska' Lťrčky č. 93,967 OL Kremnica. Na šírku potoka s v šalovaní uložené po 3 ks USB
dosky x 1,35 m, čo je pochÓdzna šírka cca 4,O5 m. Na dižku poto}a je v šalovaní u|oŽenych 24

ks USB dosiek x 2,60 m * 0,5 m USB dosky, čo je celková dlžka cca 60 m. Zrealízované
šalovacie práce sri ohraničené od pravého brehu , potoka existujricim betÓnovym opomym
m rom, v ktorom je osadené oplotenie (kovové stlpiky a pletivo), na ktor;f ďalej nadvázuje
v dÍzke cca 6 m po pravom b..'h" potoka zašalovan;f zák|ad, s?sl, vybetÓnovany' vystuženie
roxormi a kari rohožami. Pozďiž ťavého brehu potoka je v celej dlžke šalovania vyhotoveny
betÓnovy zÍk|ad, vystuženie roxormi a kari rohoŽami v šírke cca 0,5 m.
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Podťa $ 52 ods. 1 písm. a) vodného zákona sú stavby, ktorými sa upravuje' mení alebo

zriaďlje koryto, vrátane terénnych úprav stým spojených vodnou stavbou. Podfa $ 26 ods. 1

vodného zákona a $ 54 zákona č. 50119]6 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v
znení neskorších zmien(ďalej len stavebný zákon)je na uskutočnenie, Zmenu alebo odstránenie

vodnej stavby potrebné povolenie orgánu štátnej vodnej správy, ktoré však tunajším úradom

nebolo vydané.

okresný uraďŽíar nad Hronom, odbor starostlivosti o Životné prostredie listom č,. OU-ZH-
osZP-2Ol6l005453 zo día 26,07.2016 oznáml| stavebníkovi zaěatie konania podfa $ 88a

stavebného zikona o dodatočnom povolení stavby ..Prekrytie telesa potokď.. ktoré bolo

rcalízovanéna pozemkoch v k.ú. Lúěky pri rodinnom dome č. 93. Podl]a predložených dokladov

bola vodná stavba rea\tzovaná na pozemkoch parcela CKN 489 (264312.2643l|.2644. 425112

a2696 ) al47l7 v k'ú. LuÓky. Zároveřl bo\i stavebníci vyzvani, aby predložili žíadost,

o dodatočné povolenie .t,*by spolu s potrebnými prílohami.
Podanie bplo dopírane postupne. Doplnená bola projektová dokumentácia stavby'

stanovisko SVP" š.p. Banská Bystrica č. CZ I472ll20I5-0I022 CZ 14438-2238 zo dř:a

|5.I2.2OI5, zmluva o zabezpečení údržbarskych prác, uzatvorená s SVP, š.p. Banská Bystrica,

list vlastníctva č. 9| zo 12.4.2016, kópia katastrálnej mapy zo dř;a 12.4.2016, vyjadrenie SSE-

Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 292718,O|O 41 Ži|lna, stanovisko obce lúčky,zmluvy onájme7
x, vyjadrenie Rímskokatolíckej cirkvi zo día 26.4,2016, vyjadrenia dotknutých orgánov -
okresného úradu Žiar nadHronom, odboru starostlivosti o Životné prostredie č,. 0U-ZH-OSZP
-20161005452 zo dřn 22,04.2016 - ŠVS, okresného uradu Žiar nad Hronom, odboru

starostlivosti o životné prostredie č. oU.ZH-osZP -20161005450 zo ďř-a 2.05.2016 - oH,
okresného úradu Žiar nad Hronom' odboru starostlivosti o životné prostredie č. OU-ZH-OSZP
-2016|005489 zo dňa 1I.05.2016 _ oPaK, uznesenie obecného zastupiteťstva v Lúčkach č.

6812016 a nájomná zmluvauzatvorcná s obcou Lúčky.
Projektovú dokumentáciu vypracoval Dušan Václav, Čsx pqD3, 967 01 Kremnica. Pri

stavbe bude stavebný dozor výřonávať Július Pukač, A. Dubčeka |3l!2,965 01 Žíar nad

Hronom.
okresný irad Žíar nad Hronom, odbor starostlivosti o Životné prostredie, ktorý je podťa $ 5

ods. 1 zákona 52512003 Z.z. o štátnej starostlivosti o Životné prostredie a o Zmene a doplnení

niektorých zákonov, zákona NR sR č. 180/2013 Z.z. oorganizácii miestnej štátnej správy

u o ,1ně,,. a doplnení niektorych zákonov a $ 61 zákona ě. 36412004 Z. z. o vodách. v znení

neskoršíchpredpisov orgánom štátnej vodnej správy apodl,a $ 120 stavebného zžkona a $ 61

písm. c; vódneňo zékona špeciálnym stavebný úradom, oznamuje zaěatle konania a pretoŽe

ziadosť-aj s prí1ohami poskýuje dostatočný podklad pre posúdenie podaného náwhu, upúšťa v

zmysle $ 61 óds. 2 stavebného zákonaod miestneho zisťovania a ústneho pojednávania.

Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na tunajšom úrade, a to počas úradných hodín.

oznámením zo dňa 25.OI.2OI1 orgán štátnej vodnej správy ozné.rri| dotknutým orgánom a

ostatným účastníkom konania začatie stavebného konania apretoŽe mu boli známe pomery

staveniska a žiadosť po doplnení poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie návrhu, upustil

od ústneho konania. Citované oznámenie o začaÍi vodoprávneho konania adresované pre p.

Editu Val]kovú, Michalská 35, Šarišské Michaťany tunajšiemu úradu Slovenská pošta vrátila

Účastníci konania móžu uplatniť svoie námietky najneskór do 7 pracovnÝch dní

nebude prihliadnuté. V rovnakej lehote oznánía svoje stanoviská dotknuté orgány.



spáť zdóvodu, že adresátka umrela. Na základe tohto zistenia orgrín štátnej vodnej správy
skonštatoval, že ide o nové skutočnosti zistené počas vodoprávneho konania v danej veci.
Nakoťko úradu nie sú znátmi účastníci konania (dediči po zomretej), ktorí majú určitý vzťah
k prejednávanej veci a orgán o ich existencii vie' ale nepozná ich mená, toto oznámenie o začati
konania bude doručené verejnou vyhláškou podfa $ 73 ods. 4 a 5 vodného zákona.
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Toto oznámenie bude vsrilade s $ 73 ods. 4 a 5 vodného zákona doruěené formou verejnej
vyhlášky. Podťa $ 73 ods. 5 vodného zákona musí byt' oznámenie o začatí vodoprávneho
konania vyvesené po dobu 30 dní na riradnej tabuli obce Lričky a sričasne zverejnené in;fm
spÓsobom v mieste obvyklym v srilade s $ 26 ods. 2 zákona č.7Ilt961 Zb. o správnom konaní
v znení neskorších predpisov. obec Lričky písomne oznétri špeciálnemu stavebnému uradu
termín vyvesenia oznámenia na uradnej tabuli, a termín jeho zvesenia zuradne1tabule.

Vyvesené dĎa .. o.............. Ó o o........ o Zv esené dĎa o o . . . o . o . o . . . . . . . . . . . .. . .. .' . . . . . .

odtlačok pečiatky' podpis

oznámenie o začatí konania sa doručuje so žiadosťou o vyvesenie na riradnej tabuli:
obec Lriěky, starosta obce,967 01 Kremnica


