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Vec
VEREJNÁ VYHLÁŠKA
Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste III/3452, Gregorovce ~O 510-00 Prekládka vodovodu - Oznámenie: o
začatí vodol2.rávneho kona ni a o_p'ovQI ~.l1l.Y.p dl1eLstavby a nari aden ie ústneho rokoval~ _ _ _ _

~

Obec Gregorovce p ožiadala listom doručen ým dua 06. 06 .2022 Qvydanie vodoprávneho povolenia na vodnú stavbu
Eliminácia bczpečnostDých rizík na ceste rIV3 452 Gregorovce, $0 510-00 Prek1ádka vodovodu.
Uvedeným dňom bolo začaté konanie v predmetn ej veci.
Vodná stavba bude zri adená na pozemkoch s parcel nými čístam~:
KN C69012, K E 178, 180 182,184,186 188/2 188/ 1, 190, ~92k.ú. Gregorovce
Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelen ie ochrany prírody a vybraných z Ložiek
životného prostredia, ako vecne a miestne príslušný orgán štá tnej správy podľa ustanovenia § 5 odst. 1/ zákon a
č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení nieklOlých zákonov a §
3 ods. 1 písm. e) zákona č. 180/2013 Z .z. o organizácii miestnej štátn ej správy a o zmene ti dopln ení ni ektbr)/ch
zákonov, v súlade s ustanovením § 61 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona S R č. 372/ 199.0' ZB_
o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) V spojeni s § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územn0m
plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorš ích predpisov (ďalej len stavebný zákon), v zmysle § 180<'18.3
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpi sov (správny poriadok) a § 61 stavebného ztlktlna
oznamuje začatie konania o povolení vodnej stavby a súčasne nariaďuje na prejednanie o návrhu ústne konanie
spojené s miestnym zisťovaním, ktoré sa uskutoční dňa
10.08. 2022 o 09. OO hod .
su stretnut im pozvaných v kancelárii O<.:U Gregorov<.:e.
Účastníc i konani a môžu uplatni l' svoje námietky na OÚ Prešov, ~dbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie
ochrany prírody a vybraných zLoži ek životného prostredia najneskôr v deň prerokovania na mieste konaniá·.i,'V'
rovnakej lebote môžu upla tniť s voje stanoviská dotlGllIté orgány. ;Na neskoršie podané námietky sa neprihliadtte! 'l~ '
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Tento listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu bol vyhotovený podl'a vyhlášky č. 85/2018 Z. z. l.'JI.:.~du
podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu z 12. marca 2018, ktorou sa ustanovujli
podrobnosti o spôsobe vyhotoveni a a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.' '. '.
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