OKRESNÝ ÚRAD POVAŽSKÁ BYSTRICA
odbor starostlivosti o životné prostredie
Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica

Obec Papradno zastúpená starostom obce, 018 13 Papradno 315, IČO 00317594
(ďalej len navrhovateľ) podala listom zaevidovaným na tunajšom úrade dňa 29. 12. 2020 návrh
na kolaudáciu prevádzky schopnej časti vodnej stavby majúcej charakter verejného vodovodu
„Rozšírenie vodovodu a dotláčacia stanica“. Stavebné povolenie na stavbu bolo vydané
tunajším úradom pod č. j. OU-PB-OSZP-2017/000212-6/ZB1 zo dňa 13. 1. 2017. Predmetom
kolaudácie je rozvodné potrubie II. a III. etapy celkovej dĺžky 744,34 m. Stavba je uskutočnená
na pozemkoch parc. KNC č. 2717/1, 2905, 2673/2, 3084, 2644/1, 3145, 3176/1, KNE č. 7643/2,
7284, 7703, 7704, 7612/1, 7849/1, 7861, 7860, 7878/3, 7945/1, 7944, 7943, 7942 k. ú. Papradno.
Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie podľa § 5
zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov ako orgán štátnej vodnej správy podľa § 61 písm. a) a c) a § 71 ods. 1
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 platnom znení (ďalej len vodný zákon) a ako
špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v platnom znení (ďalej len stavebný zákon) oznamuje
podľa § 80 ods. 1 stavebného zákona začatie kolaudačného konania verejnou vyhláškou
v súlade s § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a na
prerokovanie žiadosti nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na
18. februára (štvrtok) 2021 o 10.00 h
so stretnutím sa na Obecnom úrade v Papradne.
Účastníci konania a dotknuté orgány môžu do podkladov žiadosti nahliadnuť na
Okresnom úrade Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Centrum 1/1, 017
01 Považská Bystrica a pri ústnom pojednávaní. Účastníci konania môžu svoje námietky
a pripomienky uplatniť najneskoršie na ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne.
V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská i dotknuté orgány. Ak sa niektorý účastník konania
nechá v konaní zastupovať, predloží jeho zástupca písomné plnomocenstvo s overeným
podpisom.

Žiadame Vás o doručenie tohto oznámenia verejnou vyhláškou jej vyvesením na dobu 15 dní na
úradnej tabuli Obce Papradno. Verejná vyhláška bude súčasne vyvesená na úradnej tabuli
tunajšieho úradu a Centrálnej elektronickej úradnej tabuli. Posledný deň tejto lehoty je dňom
doručenia. Po zvesení verejnej vyhlášky žiadame túto doručiť tunajšiemu úradu.
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