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Vec
Oznámenie výzvy č. OU-PB-OSZP-2021/000755-015 verejnou vyhláškou
Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie oznamuje verejnou vyhláškou podľa § 26
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov výzvu č. OU-PB-OSZP-2021/000755-015
zo dňa 13. 10. 2021 na oboznámenie sa k podkladmi rozhodnutia vo veci vydania stavebného povolenia na vodné
stavby „Vodovod, Splašková kanalizácia, Dažďová kanalizácia“, ktoré sú súčasťou stavby „k. ú. Považská Bystrica
– Bytový dom „ FIM „ inžinierske siete“, a vydania povolenia na osobitné užívanie vôd - vypúšťanie vôd z
povrchového odtoku do povrchových vôd a do podzemných vôd pre stavebníka FIM PLUS, s. r. o., J. Kráľa 1112/53,
020 01 Púchov, IČO 44278624.
Doručenie verejnou vyhláškou sa vykoná vyvesením výzvy na 15 dní na úradnej tabuli Mesta Považská Bystrica,
na úradnej tabuli tunajšieho úradu, na webovom sídle tunajšieho úradu a na Centrálnej elektronickej úradnej tabuli.
Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Po zvesení verejnej vyhlášky žiadame túto doručiť tunajšiemu úradu.
vyvesené dňa: ...............................................
zvesené dňa: ...............................................
pečiatka, podpis: ...............................................

príloha - Výzva na oboznámenie sa k podkladmi rozhodnutia č. OU-PB-OSZP-2021/000755-015 zo dňa 13. 10.
2021
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Vec
„Vodovod, Splašková kanalizácia, Dažďová kanalizácia“ ako súčasť stavby „k. ú. Považská Bystrica – Bytový
dom „ FIM „ inžinierske siete“ - výzva na oboznámenie sa k podkladmi rozhodnutia
Vo veci správneho konania 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“ a vydania povolenia na osobitné užívanie vôd - vypúšťanie vôd z povrchového
odtoku do povrchových vôd a do podzemných vôd pre stavebníka FIM PLUS, s. r. o., J. Kráľa 1112/53, 020 01
Púchov, IČO 44278624, vedeného Okresným úradom Považská Bystrica, odborom starostlivosti o životné prostredie
ako príslušným orgánom 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 špeciálnym stavebným úradom podľa § 120 ods. 1 zákona č.
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v platnom znení (ďalej len „stavebný
zákon“) pod číslom OU-PB-OSZP-2021/000755 Vám oznamujeme, že podľa § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o
správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) ako účastník konania máte možnosť
pred vydaním rozhodnutia vyjadriť sa k jeho podkladom i k spôsobu ich zistenia, prípadne navrhnúť ich doplnenie.
Dokumentáciu týkajúcu sa predmetného konania tvoria doklady, z ktorých správny orgán bude vychádzať pri
vydaní prvostupňového rozhodnutia. Predmetná dokumentácia je k dispozícii k nahliadnutiu a oboznámiť sa s
ňou môžete na Okresnom úrade Považská Bystrica, odbore starostlivosti o životné prostredie, Centrum 1/1, 017
01 Považská Bystrica v lehote do 5 kalendárnych dní odo dňa doručenia tejto výzvy, v čase od 08.00 hod. do
14.00 hod. Dátum a čas Vášho príchodu na oboznámenie sa s podkladmi žiadame oznámiť elektronicky na adresu
pavel.mjartan@minv.sk. Prípadné vyjadrenie môžete zaslať správnemu orgánu v termíne do 5 kalendárnych dní odo
dňa doručenia tejto výzvy. Ak sa k podkladom pre rozhodnutie v určenej lehote nevyjadríte, správny orgán vydá
rozhodnutie vo veci, ktoré Vám bude doručené.
Ostatným účastníkom konania sa písomnosť doručuje verejnou vyhláškou.
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Rozdeľovník k číslu OU-PB-OSZP-2021/000755-015
FIM PLUS s.r.o., Janka Kráľa 1112/53, 020 01 Púchov 1
Mesto Považská Bystrica (OVM), Centrum 2, 017 01 Považská Bystrica 1
Združenie domových samospráv, o.z., Rovniankova 1667/14, Bratislava, 851 02 Bratislava - mestská časť Petržalka
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK Odštepný závod Piešťany, Nábrežie Ivana Krasku 834/3, 921
80 Piešťany 1
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š. p., odštepný závod Piešťany, správa povodia stredného Váhu
I. Púchov, č. budovy 1/97, 020 71 Nimnica
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