OKRESNÝ ÚRAD NITRA
odbor starostlivosti o životné prostredie
oddelenie ochrany prírody a v y b r a n ý c h zložiek životného prostredia
Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra
OU-NR-OSZP3-2017/026342-03/F40
Vybavuje: Ing. Píš

V Nitre, dňa 21.06.2017

VEREJNÁ

VYHLÁŠKA

Oznámenie
o začatí stavebnéhoa v o d o p r á v n e h o konania a upustenia od ústneho konania a miestneho
šetrenia.
Dňa 19.06.2017 Spoločenstvo vlastníkov pozemkov Drieňová ulica Nitra, Drieňová 3478/2, 949 01 Nitra
v zastúpení splnomocneného zástupcu Ing. Bohuša Malíka, Majakovského 1, 949 01 Nitra podalo na
tunajší úrad žiadosť o vydanie stavebného (vodoprávneho) povolenia

>
S

na výstavbu verejného vodovodu a verejnej kanalizácie mimo zastavaného územia obce na
cudzom pozemku

podľa § 26 ods. 8 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách nakoľko sa jedná o povoľovanie
verejnej
vodovodnej a kanalizačnej siete mimo zastavaného územia Mesta Nitra (k. ú. Knynek) resp. ich
katastrálnych území na nižšie uvedených
nehnuteľnostiach.

Upozorňujeme, že:
• podľa § 26 ods. 9 vodného zákona - za obmedzenie vlastníckeho práva k pozemku podľa vyššie
uvedeného patrí ich vlastníkom náhrada podľa osobitného predpisu (stavebný zákon) av sporoch o
náhradu rozhoduje súd.

pre nižšie uvedené vodné stavby:

SO 01 Vodovod
v rozsahu:
• rozvádzači vodovodný rád „2" - HDPE PE 100 D110 - 486,7 m
• vodárenské uzávery: ŠI, Š2, Š3 a Š4
• podzemné hydranty: H l , H2, H3 a H4

SO 02 Splašková

kanalizácia

v rozsahu:
• kanalizačná stoka „ S " - PVC DN 300 SN8 - 478,0 m
• kanalizačné šachty: ŠI až Š10

SO 03 Dažďová

kanalizácia

v rozsahu:
• kanalizačná stoka „D" - PVC D N 300 - 482,3 m
• kanalizačné šachty: Š i l až Š21
• uličné dažďové vpuste: U V 1 až UV 26
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Vyššie uvedené stavby budú situované na pare. č.:

.

>
>
>

register „E" "• 355 - v k. ú. Kynek.
register „ C " : 353/114 - v k. ú. Kynek.
register „ C " : 353/178 - v k. ú. Kynek.
- pozemky sú umiestnené mimo zastavaného územia mesta Nitra (časť Kynek)

katastrálne územie:
účel stavby:

Kynek
výstavba
resp.
rozšírenie
verejného
vodovodu
za
účelom
zásobovania nehnuteľností pitnou vodou a výstavba resp. rozšírenie verejnej
kanalizácie za účelom odvádzania splaškových a samostatne „dažďových" vôd
z predmetných nehnuteľností, spevnených plôch a komunikácií
charakter stavby:
trvalá
druh stavby:
líniové vodné stavby
dátum začatia stavby: po právoplatnosti stavebného povolenia
predbežný dátum ukončenia stavby: rok 2017
Uvedeným dňom bolo začaté stavebné a vodoprávne konanie.
Mesto Nitra vydalo pre predmetnú investíciu územné rozhodnutie o umiestnení stavby pod č. SP
28858/2004-008-Ing. M j zo dňa 16. 05. 2005, právoplatné dňa 27. 06. 2005.
Mesto Nitra pre predmetnú investíciu vydalo záväzné stanovisko podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) pod č. SP 8845/2017-002-Ing. Va zo dňa 14.
06. 2017.
Mesto Nitra pre predmetnú investíciu vydalo záväzné stanovisko podľa § 4 ods. 3 písm. d) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov pre navrhovanú investičnú činnosť pod č.
UHA 6806/17 zo dňa 15. 05. 2017.
Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných
zložiek životného prostredia (ďalej len „OÚ Nitra") ako príslušný správny orgán podľa § 5 zákona č.
525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 61 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona
Slovenskejnárodnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný
zákon") a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a
stavebnom poriadku (ďalej len „stavebný zákon") v súlade s ustanoveniami zákona č. 71/1967 Zb. o
správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje
S

začatie stavebného konania v zmysle § 61 ods. 1 a č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku v znení neskorších predpisov a v zmysle § 61 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. upúšťa od
miestneho zisťovania a ústneho pojednávania.

Účastníci konania a ich zástupcovia majú právo nazerať do spisov a robiť si z nich výpisy. Účastníci
konania, môžu do podkladov nahliadnuť na Okresnom úrade Nitra, odbore starostlivosti o životné prostredie,
oddelení ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia na č. d. 103, v úradných hodinách od 8
hod. do 14 hod. (pred tým je potrebné sa vopred ústne, písomne alebo telefonicky dohodnúť so
zodpovedným pracovníkom na úseku štátnej vodnej správy - mail: andrej.pis@minv.sk, tel. 037/ 6549 346)
a svoje námietky a pripomienky môžu uplatniť najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa zvesenia tejto
verejnej vyhlášky, pretože na neskôr podané námietky sa neprihliadne. V rovnakej lehote oznámia svoje
stanoviská i dotknuté orgány štátnej správy.
Účastník konania alebo jeho zákonný zástupca sa môže dať zastupovať advokátom alebo iným
zástupcom, ktorého si zvolí. Splnomocnenie na zastupovanie treba preukázať písomným plnomocenstvom.
Trovy konania, ktoré vzniknú správnemu orgánu znáša správny orgán. Trovy, ktoré v konaní
vzniknú účastníkovi konania, znáša účastník.
00

00
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OÚ Nitra, môže účastníkom konania uložiť, aby nahradili trovy, ktoré OÚ Nitra vzniknú ich
zavinením, môže im tiež uložiť, aby nahradili trovy, ktoré vzniknú ich zavinením ostatným účastníkom
konania.
Nakoľko ide o líniovú stavbu s veľkým počtom účastníkov konania, stavebný úrad určil
upovedomenie účastníkov konania podľa § 61 ods. 4, zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a v súlade s § 73 ods. 4 zákona č.
364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov formou verejnej vyhlášky.
Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
(správny poriadok) v znení neskorších predpisov a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli
Mesta Nitra, Mestskej časti Kynek, úradnej tabuli Okresného úradu Nitra a na webovom sídle OÚ Nitra.
Posledný deň vyvesenia oznámenia je dňom jeho doručenia pre účastníkov konania.

Okresný úrad Nitra
Odbor starostlivosti o životné prostredie
Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra

^

*5

Ing. Miloš Černák
vedúci oddelenia

Doručuje sa:
Účastníkom konania:
1. Spoločenstvo vlastníkov pozemkov Drieňová ulica Nitra, Drieňová 3478/2, 949 01 Nitra v zastúpení
splnomocneného zástupcu Ing. Bohuša Malíka, Majakovského 1, 949 01 Nitra
2.

Mesto Nitra, Štefánikov tr. 60, 950 06 Nitra- úradná tabuľa

vyvesené dňa

zvesené dňa

Pečiatka a podpis:

3. Mesto Nitra, Štefánikova tr. 60, 950 06 Nitra - úradná tabuľa (mestská časť Kynek)

vyvesené dňa

zvesené dňa

Pečiatka a podpis:

4.

Okresný úrad Nitra, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra - úradná tabuľa

vyvesené dňa

zvesené dňa

Pečiatka a podpis:
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5.

Okresný úrad Nitra, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra - úradná tabuľa (webové sídlo)

vyvesené dňa

zvesené dňa

Pečiatka a podpis:

Na vedomie:
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Mesto Nitra, útvar UHA, Štefánikova tr. 60, 950 06 Nitra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a. s., OZ Nitra, Za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra - Ing. Bohuš
Malík (projektant)
RÚVZ, Štefánikova ul.58, 949 63 Nitra
Okresný úrad Nitra, pozemkový a lesný odbor, Štefánikova tr.69, 949 01 Nitra
Okresný úrad Nitra, odbor krízového riadenia, Štefánikova tr.69, 949 01 Nitra
Okresný úrad Nitra, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Štefánikova tr.69, 949 01 Nitra
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Správa povodia dolnej Nitry, Za hydrocentrálou 8, 949 01
Nitra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a. s., OZ Nitra, Za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
Slovák Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
SPP - Distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
Michlovský spol. s.r.o, (Orange a.s), Letná 796/9, 921 01 Piešťany
Krajský pamiatkový úrad v Nitre, Námestie Jána Pavla I I č. 8, 949 01 Nitra
KRHAZZ v Nitre, Dolnočermánska 64, 949 11 Nitra
OÚ Nitra - k spisu (ŠVS)
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