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Vec
„Vodovod, Splašková kanalizácia, Dažďová kanalizácia“ ako súčasť stavby „k. ú. Považská Bystrica - Bytový
dom „ FIM „ inžinierske siete“ - oznámenie o začatí konania verejnou vyhláškou___________________________
FIM PLUS, s. r. o., J. Kráľa 1112/53, 020 01 Púchov, IČO 44278624 požiadal listom zaevidovaným na tunajšom
úrade dňa 25. 11. 2020, doplneným 16. 4. 2021 o vydanie stavebného povolenia na stavebné objekty majúce charakter
vodných stavieb „Vodovod, Splašková kanalizácia, Dažďová kanalizácia“, ktoré sú súčasťou stavby „k. ú. Považská
Bystrica - Bytový dom „ FIM „ inžinierske siete“. Súčasťou stavebných objektov sú automatická dotláčacia stanica,
dve čerpacie stanice odpadových vôd a ich napojenie na elektrickú energiu. FIM PLUS, s. r. o. taktiež požiadal o
vydanie povolenia na osobitné užívanie vôd - vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd (vodného
toku Mošteník) a do podzemných vôd, ktoré súvisí s objektom „Dažďová kanalizácia“.
Stavba bude uskutočnená na pozemkoch parc. KNC 3870/9, 6040/25, 4134/6, 4134/7, 6099/36, 6099/35, 4234/9,
4234/7, 4234/2, 4231/2, 4244/2, 4244/74, 4244/73, 4244/5, 4244/52, 4244/53, 4244/3, 4244/57, 4244/55, 4244/54,
4244/58, 6044/3, 6044/2, 6040/26, 4134/3, 6105/17, 4231/1, 4234/1, 4234/11, 6044/1, 4231/3, KNE č. 3866/2,
3867/1, 3868/1, 6099/15, 6105/43, 6100/1, 4232, 6044, 4230 k. ú. Považská Bystrica.
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 verejnou vyhláškou začatie stavebného konania podľa
§ 73 ods. 4 a 6 vodného zákona a na prerokovanie žiadosti nariaďuje ústne pojednávanie na
8. júna (utorok) 2021 o 10.00 h,
so stretnutím sa na Okresnom úrade Považská Bystrica, odbore starostlivosti o životné prostredie, Centrum 1/1, 017
01 Považská Bystrica.
Účastníci konania a dotknuté orgány môžu do podkladov žiadosti nahliadnuť na Okresnom úrade Považská Bystrica,
odbore starostlivosti o životné prostredie, Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica a pri ústnom pojednávaní.

Telefón

E-mail

Internet

ICO

+421424300196

oszp.pb@ m inv.sk

www.m inv.sk

00151866

Číslo spisu

Por . č. záznamu

Číslo záznamu

Ty p záznamu

Forma originálu

O U-PB-OSZP-2021/000755

007

0011999/2021

Externý odoslaný záznam

hodnoverná elektronická

KOPIA
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.

Toto oznámenie bude vyvesené 15 dní na úradnej tabuli Mesta Považská Bystrica, úradnej tabuli tunajšieho úradu,
na webovom sídle tunajšieho úradu a na Centrálnej elektronickej úradnej tabuli.
vyvesené d ň a ..................................................
zvesené dňa ..................................................
odtlačok pečiatky, podpis..................................................

príloha:
1) situácia stavby

Ing. Daniela Benčová
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

2/2

Číslo spisu

Por.č.záznam u

Číslo záznam u

Ty p záznamu

Forma originálu

O U -PB-O SZP-2021/000755

007

0011999/2021

Externý odoslaný záznam

hodnoverná elektronická

