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VEREJNÁ VYHLÁŠKA - Oznámenie o vydaní vodoprávneho povolenia na uskutočnenie vodnej stavby „Sady
nad Torysou - rozšírenie rozvodu pitnej vody“
OZNÁMENIE
o vydaní vodoprávneho povolenia na uskutočnenie vodnej stavby „Sady nad Torysou - rozšírenie rozvodu pitnej
vody“ podľa § 26 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 znení neskorších predpisov a podľa § 66 ods. 1 zákona č. 50/1976
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŽP
SR č. 453/200 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona
v e r e j n o u v y h l á š k o u.
Na základe žiadosti obce Sady nad Torysou, zastúpenej starostkou, Byster č. 189, 044 41 Sady nad Torysou, podanej
dňa 06. 07. 2022 na Okresnom úrade Košice-okolie, OSŽP bolo Okresným úradom Košice-okolie dňa 29. 07.
2022 vydané vodoprávne povolenie č. OU-KS-OSZP-2022/012145-004 na uskutočnenie vodnej stavby „Sady nad
Torysou - rozšírenie rozvodu pitnej vody“.
Povolenie sa vzťahuje na uskutočnenie vodnej stavby pozostávajúcej z týchto stavebných objektov:
SO 01 - Rozvod pitnej vody
Napojenie navrhovanej vodovodnej prípojky HDPE DN 80, PN 16 v dĺžke 125,00 m na existujúci verejný vodovod
HDPE DN 100 bude prevedené prostredníctvom navŕtavacieho pásu DN 100/80 mm a ukončené podzemným
hydrantom DN 80 (slúžiacim ako vzdušník). Na vodovodnej prípojke DN 80 bude realizovaná vodomerná šachta
DN 1000, v ktorej sa bude nachádzať fakturačné meranie spotreby vody. Osadená bude cca 2,50 m od bodu napojenia
na verejný vodovod. Vstup do šachty bude opatrený pochôdznym plastovým poklopom DN 600.
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Rozvod pitnej vody k nehnuteľnostiam je riešený vodovodnými prípojkami HDPE DN 25 v počte 10 ks s celkovou
dĺžkou cca 68,50 m. Z toho 7 ks vodovodných prípojok bude napojených na vodovodnú prípojku HDPE DN 80 a 3
ks vodovodných prípojok budú napojené na jestvujúci vodovod HDPE DN 100.
Navrhované vodomerné šachty v počte 10 ks majú priemer 1000 mm. V rámci 7 ks vodomerných šácht bude
osadený predplatný vodomer s jednotkou pre ovládanie guľového ventilu, vrátane príslušnej elektroniky. Tieto
vodomery budú podružné vo vzťahu k správcovi navrhovanej vodovodnej prípojky HDPE DN 80. Meranie na 3 ks
vodovodných prípojok (napojených na verejný vodovod HDPE DN 100) nebude riešené ako podružné, odberatelia
budú evidovaní vo VVS, a. s. samostatnými odbernými miestami. Napojenie 3 ks vodovodných prípojok na verejný
vodovod bude riešené elektrofúznym sedlom DN 100/25 mm. Predpokladaná potreba pitnej vody predstavuje
hodnotu 14 600 m3/rok, t. j. Q = cca 0,5 l/s (s výhľadom navýšenia).
Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 69 ods. 2 zákona 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a
stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce spolu s
rozhodnutím č. OU-KS-OSZP-2022/012145-004 zo dňa 29. 07. 2022. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.
Proti tomuto rozhodnutiu sa účastníci konania môžu podľa § 53 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny
poriadok) v znení neskorších predpisov odvolať do 15 dní odo dňa oznámenia tohto rozhodnutia na Okresný úrad
Košice-okolie, OSŽP, Hroncova 13, Košice.
Po ukončení vývesnej lehoty žiadame potvrdené oznámenie vrátiť na okresný úrad.
Príloha:
- povolenie na uskutočnenie vodnej stavby č. OU-KS-OSZP-2022/012145-004 zo dňa 29. 07. 2022.
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