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Vec
Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania
podľa § 61 ods. 4 zákona č. 50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov
verejnou vyhláškou.
Obec Stupné, zastúpená starostom obce, IČO 00591611 podala dňa 14. januára 2020 na tunajšom úrade návrh na
vydanie kolaudačného rozhodnutia na časť líniovej vodnej stavby - „Vodovod Stupné - Rad 1-1, 1-2, 2-2, 4 a 4-2.“
Rad 1-1 je umiestnený na pozemku KN-E parc. č. 449/2 (KN-C parc. č. 681, 682) v k. ú. Stupné.
Rad 1-2 je umiestnený na pozemku KN-E parc. č. 346/2 (KN-C parc. č. 686) v k. ú. Stupné.
Rad 2-2 je umiestnený na pozemkoch KN-C parc. č. 799/1, 805 a 807/1 v k. ú. Stupné a na pozemkoch KN-E parc.
č. 234 (KN-C parc. č. 671/3), 235 (KN-C parc. č. 671/3), 239 (KN-C parc. č. 671/3, 801/1), 240 (KN-C parc. č.
820/1) a 242 (KN-C parc. č. 820/1) v k. ú. Stupné.
Rad 4 je umiestnený na pozemkoch KN-E parc. č. 478/1 (KN-C parc. č. 875/1), 478/2 (KN-C parc. č. 878/1), 510
(KN-C parc. č. 878/1) a 512/2 (KN-C parc. č. 654/2) v k. ú. Stupné.
Rad 4-2 je umiestnený na pozemkoch KN-C parc. č. 455, 456 a 459/1 v k. ú. Stupné.
Uvedeným dňom bolo začaté kolaudačné konanie.
Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy v súlade s
ustanovením § 26 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 § 80 zák. č. 50/76 Zb. územnom
plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov
nariaďuje
k predloženému návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň
18. február 2020 o 9.00 h
so stretnutím na Obecnom úrade v Stupnom a následne na mieste stavby.
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Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť pred dňom ústneho pojednávania na tunajšom úrade v úradných
hodinách (pondelok, utorok od 8,00 hod do 15,00 hod; streda od 8,00 hod do
17,00 hod; štvrtok od 8,00 hod do 15,00 hod; piatok od 8,00 hod do 14,00 hod) a pri ústnom pojednávaní.
Účastníci konania a dotknuté orgány môžu svoje námietky a stanoviská uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní,
inak sa na ne neprihliadne. Ak v stanovenej lehote neoznámia svoje stanoviská dotknuté orgány a účastníci konania,
špeciálny stavebný úrad bude tieto pokladať za kladné.
Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá v konaní zastupovať, musí jeho zástupca predložiť písomné
plnomocenstvo s overeným podpisom toho účastníka, ktorý sa dal zastupovať.
Verejnou vyhláškou sa doručuje známym účastníkom konania.
Toto oznámenie musí byť vyvesené 15 dní na úradnej tabuli Obce Stupné a na úradnej tabuli Okresného úradu
Považská Bystrica.

Vyvesené dňa ................................................ Zvesené dňa ........................................................

..............................................................
odtlačok pečiatky, podpis

Ing. Daniela Benčová
poverená vedením odboru
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky
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