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Vec
"Považská Bystrica, Považská Teplá - splašková kanalizácia" - oznámenie verejnou vyhláškou o začatí konania o
povolení zmeny časti líniovej vodnej stavby pred jej dokončením a o upustení od ústneho pojednávania
Mesto Považská Bystrica, Centrum 3, 017 13 Považská Bystrica 1, zastúpené primátorom mesta, IČO 00317667,
požiadalo listom zaevidovaným na tunajšom úrade dňa 15. 6. 2021 o povolenie zmeny časti líniovej vodnej stavby
„Považská Bystrica, Považská Teplá – splašková kanalizácia“ pred jej dokončením, a to pre objekty SO 01.1
KANALIZÁCIA 1.časť – zberač FB-PT II. km 0,000 – km 2,023 ( po Vrtižer), SO 01.2 KANALIZÁCIA 2.časť
Považská Teplá, SO 01.3 KANALIZÁCIA 3. časť Vrtižer.
Uvedeným dňom bolo začaté konanie o zmene časti líniovej vodnej stavby pred jej dokončením.
Zmena sa dotýka len zmeny termínu dokončenia časti líniovej vodnej stavby.
Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy v súlade s
ustanovením § 73 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, primerane § 61 zák. č. 50/1976
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších zákonov (stavebný zákon), oznamuje začatie
konania o zmene časti líniovej vodnej stavby pred jej dokončením dotknutým orgánom a známym účastníkom
konania a pretože špeciálnemu stavebnému úradu sú dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný
podklad na posúdenie navrhovanej stavby, upúšťa podľa § 61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho zisťovania
a ústneho pojednávania.
Účastníci konania môžu svoje námietky uplatniť najneskôr do 30.7. 2021, inak sa na ne neprihliadne. V rovnakej
lehote môžu oznámiť svoje stanovisko dotknuté orgány. Ak v stanovenej lehote neoznámia svoje stanoviská dotknuté
orgány a účastníci konania, tunajší orgán štátnej vodnej správy bude považovať tieto za kladné. Do podkladov
rozhodnutia možno nahliadnuť na Okresnom úrade Považská Bystrica, odbore starostlivosti o životné prostredie,
Centrum 1/1, v konzultačnej miestnosti klientskeho centra v úradných hodinách (pondelok, utorok od 8,00 hod do
15,00 hod; streda od 8,00 hod do 17,00 hod; štvrtok od 8,00 hod do 15,00 hod; piatok od 8,00 hod do 14,00 hod.).
Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, jeho zástupca musí predložiť písomné plnomocenstvo s
overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.
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KÓPIA
Rozdeľovník
Účastníci konania:
1. Navrhovateľ: Mesto Považská Bystrica, Centrum 3, 017 13 Považská Bystrica 1
Verejnou vyhláškou sa doručuje ostatným známym účastníkom konania:
2. Projektant: EKOPRO, Nám. A. Hlinku 29/34, 017 01 Považská Bystrica
3. Pasienkové spoločenstvo „Zálužie“ Považská Teplá, 017 05 Považská Teplá č. 255
4. Kaprálik Ivan, Žižkova 24, 811 02 Bratislava
5. Kaprálik Milan, 017 05 Považská Teplá č. 119
6. Kilianová Helena, Fučíkova 17, 052 01 Spišská Nová Ves
7. Michalová Magdaléna, 017 05 Považská Teplá č. 146
8. Smatanová Jarmila, Rozkvet 2031/63, 017 01 Považská Bystrica
9. Smatana Jaroslav, 017 05 Považská Teplá č. 39
10. Zadubanová Emília, Hlboké nad Váhom č. 71, 014 01 Bytča

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 dňa...............................................
Zvesené dňa.................................................. Odtlačok pečiatky, podpis.................................................

Ing. Daniela Benčová
vedúca odboru
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky
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