OKRESNÝ ÚRAD MICHALOVCE
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Námestie slobody 1, 07101 Michalovce
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Vec
„Oznámenie o začatí konania vo veci predĺženia platnosti stavebného povolenia č. OU-MIOSZP-2014/001846-5 zo dňa 15.5.2014 pre líniovú vodnú stavbu: „Moravany - kanalizácia“
a o upustení od ústneho konania – verejnou vyhláškou.
Vyhláška
Žiadateľ: VVS a.s., Komenského 50, Košice požiadal Okresný úrad Michalovce, odbor
starostlivosti o životné prostredie o predĺženie platnosti stavebného povolenia č. OU-MIOSZP-2014/001846-5 zo dňa 12.5.2014 a o zmenu podmienky predmetného rozhodnutia
v súlade s §69 zák. č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v platnom
znení (stavebný zákon) a podľa § 26 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona
Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
(vodný zákon).
Na základe predloženej žiadosti Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné
prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy v zmysle § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej
správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších právnych predpisov podľa § 61 vodného zákona č.364/2004 Z. z. a špeciálny
stavebný úrad podľa § 120 stavebného zákona č.50/1976 Zb.

oznamuje
začatie konania vo veci predĺženia platnosti stavebného povolenia OU-MI-OSZP2014/001846-5 zo dňa 12.5.2014. Pretože žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre
posúdenie navrhovanej zmeny stavby, tunajší úrad upúšťa od miestneho zisťovania a ústneho
konania.
Platnosť stavebného povolenia bolo predĺžené rozhodnutím Okresného úradu, odboru
starostlivosti o životné prostredie č. OU-MI-OSZP-2016/004536-4 zo dňa 18.4.2016
a rozhodnutím č. OU-MI-OSZP-2018/005599-4 zo dňa 4.42018, právoplatné 30.5.2018.
Zároveň žiadateľ požiadal o predĺženiu termínu ukončenia stavby z 12/2020 na 12/2026
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Účastníci konania môžu námietky, pripomienky a stanoviská k predmetnému konaniu
uplatniť najneskôr do 8 dní od doručenia oznámenia, inak sa na ne neprihliadne. V rovnakej
lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány štátnej správy.
Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na Okresnom úrade Michalovce, odbor
starostlivosti o životné prostredie, č. d. 314B. Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania
zastupovať, jeho zástupca predloží písomné splnomocnenie s podpisom toho účastníka
konania, ktorý sa dal zastupovať.
Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 61 odst.4 zákona č. 50/1976 Zb.
(stavebný zákon) v platnom znení. Táto vyhláška musí byť vyvesená po dobu 15 dní na
úradnej tabuli na OcÚ Moravany a na OÚ Michalovce, OSZP.

Ing. Marián ZOLOVČÍK
vedúci odboru

Vyvesené dňa ...........................

Zvesené dňa ...........................

Doklad o vyvesení a zvesení žiadame predložiť na orgán štátnej vodnej správy.
Doručí sa:
- Obec Moravany, starosta obce
- OU Michalovce, OSZp – webová stránka

