ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

KÓPIA

Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica

____________________________________________________________________________________

•
•

•

Podľa rozdeľovníka

•

Naše číslo

Vybavuje/linka

Považská Bystrica

OU-PB-OSZP-2022/002545-003

Ing. Mjartan /
+421424300196

10. 03. 2022

Váš list číslo/zo dňa

Vec
"Prekládka prepadového potrubia z VDJ" - oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou
Michal Šamaj, Šebešťanová 155, 017 04 Považská Bystrica v zastúpení Ing. Lukášom Fojtíkom, Námestie slobody
1408/52, 020 01 Púchov (korešp. adresa Brvnište 44, 018 12 Brvnište) požiadal listom zaevidovaným na tunajšom
úrade dňa 4. 2. 2022 o vydanie stavebného povolenia na vodnú stavbu „Prekládka prepadového potrubia z VDJ“.
Stavba sa nachádza v k. ú. Šebešťanová na pozemku parc. KNC č. 567/10.
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
5. mája (štvrtok) 2022 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.
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, na úradnej tabuli tunajšieho úradu,
na webovom sídle tunajšieho úradu a na Centrálnej elektronickej úradnej tabuli.
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Lukáš Fojtík, Námestie Slobody 1408/52, 020 01 Púchov 1
Mesto Považská Bystrica, Centrum 3, 017 13 Považská Bystrica 1
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Ulica Kollárova 543/8, 917 01 Trnava 1
Považská vodárenská spoločnosť, a.s., Nová 133, 017 46 Považská Bystrica 1
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská, 817 62 Bratislava-Staré Mesto
Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 1
SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44b, 825 11 Bratislava-Ružinov
Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek OH, Centrum 1/1, 017 01 Považská
Bystrica 1
Okresný úrad Považská Bystrica, pozemkový a lesný odbor, PLO, Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica 1
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