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Vec
„Úprava vodného toku Hlboč“ - oznámenie verejnou vyhláškou o začatí konania o povolení zmeny stavby pred jej
dokončením
MUDr. Jana Hanajíková, Papradno 538, 018 13 Papradno požiadala listom zaevidovaným na tunajšom úrade dňa
9. 11. 2021 o povolenie zmeny stavby „Úprava vodného toku Hlboč“ pred jej dokončením. Stavba bola povolená
Okresným úradom Považská Bystrica, odborom starostlivosti o životné prostredie, rozhodnutím č. OU-PB-OSZP
2016/000446 – 5 ZB1 A-20 zo dňa 3. októbra 2016, následne bola na ňu vydaná zmena stavby pred dokončením č.
OU-PB-OSZP-2019/000099-3/ZB1 zo dňa 2. 1. 2019 (zmena termínu). Súčasná žiadosť o povolenie zmeny stavby
pred jej dokončením sa týka zmeny termínu dokončenia stavby.
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 začatie konania o povolení zmeny stavby pred jej
dokončením podľa § 73 ods. 5 vodného zákona a § 68 ods. 2 stavebného zákona. Tunajší úrad podľa § 61 ods. 2
stavebného zákona a § 73 ods. 5 vodného zákona upúšťa od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania. Účastníci
konania môžu svoje pripomienky a námietky uplatniť najneskôr do 7 pracovných dní od doručenia tohto oznámenia,
inak sa na ne neprihliadne. Na pripomienky a námietky, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní,
alebo pri prejednávaní územného plánu sa neprihliada. 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, 017 01 Považská Bystrica, 13. poschodie,
č. dverí 1305.
Doručenie verejnou vyhláškou sa vykoná vyvesením rozhodnutia na 15 dní na úradnej tabuli Obce Stupné, 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.
vyvesené dňa: ............................................... zvesené dňa: ...............................................
pečiatka, podpis: ...............................................
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