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Vec 

O z n á m e n i e   o  začatí vodoprávneho stavebného 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 

 

     Železnice Slovenskej republiky, Generálne riaditeľstvo Bratislava, Klemensova 8, 813 

61 Bratislava, v zastúpení spoločnosti REMING CONSULT a.s., Trnavská cesta 27, 831 04 

Bratislava 3, podala dňa 20. marca 2017 a doplnila dňa 30. marca 2017 na tunajšom úrade 

žiadosť o stavebné povolenie vodnej stavby - objektu „SO 44.37.06_2 Púchov – Považská 

Bystrica, úprava na vodovode „SVS“ DN 100,  DN 200 – zmena č. 1-01/2017“ ako súčasť 

stavby „ŽSR, Modernizácia trate Púchov – Žilina pre rýchlosť do 160 km/hod, I. etapa“.  

 

     Vodná stavba je umiestnená na pozemkoch KN-C parc.č. 1364/8, 1260/27, 1260/30, 1260/33, 

1260/36, 1260/39, 1260/41, 1260/43, 1260/45, 1260/47, 1260/49, 1260/62, 1260/63, 1260/64, 

1260/65, 1260/66, 1260/67 v k.ú. Nosice. 

 

     Uvedeným dňom bolo začaté vodoprávne stavebné konanie.  

 

      Rozhodnutie o umiestnení stavby vydalo mesto Považská Bystrica pod č.j. RM 1101/S/2009-

12 TA5 A-10 zo dňa  12. marca 2009 a rozhodnutie o povolení zmeny územného rozhodnutia 

o umiestnení stavby č.j. SP/121/2012/19641/TA5/A-10 zo dňa 03. decembra 2012.   

 

      Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie v súlade § 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 správy podľa § 61 a 71 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) v platnom znení  a ako špeciálny stavebný úrad 
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v zmysle § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 

zákon) v platnom znení, oznamuje začatie stavebného vodoprávneho konania v súlade s 18 

zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov  a súčasne nariaďuje 

na prerokovanie predloženej žiadosti ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním 

na deň  

03. mája (streda) 2017 o 10,00 hod. 
 

so stretnutím sa  na Okresnom úrade Púchov, odbore starostlivosti o životné prostredie, 

Štefánikova 820, č. dverí 215 a následne na mieste stavby. 

 

     Dotknuté orgány a účastníci konania môžu do podkladov žiadosti  nahliadnuť na Okresnom 

úrade Púchov, odbore starostlivosti o životné prostredie, č. dverí 215.  

 

     Na pripomienky a  námietky, ktoré mohli byť uplatnené pri územnom pojednávaní sa 

neprihliada. 

 

     Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť pred dňom ústneho pojednávania na tunajšom 

úrade a pri ústnom pojednávaní. Účastníci konania môžu svoje námietky k žiadosti uplatniť 

najneskôr pri tomto ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne. V rovnakej lehote môžu 

oznámiť svoje stanovisko dotknuté orgány. Ak v stanovenej lehote neoznámia svoje stanoviská 

dotknuté orgány a účastníci konania, tunajší orgán štátnej vodnej správy bude považovať  tieto 

za kladné. 

     Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, jeho zástupca musí predložiť písomné 

plnomocenstvo s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať. 

 

Príloha: situácia 

 

 

 

                                                                                                 Ing. Iveta Kmošenová 

                                                                                                          vedúca  

 

 

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 61 ods. 4 zákona č. 50/76 Zb. o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a musí byť vyvesené 15 dní na 

úradnej tabuli Mesta Púchov a na úradnej tabuli Okresného úradu Púchov, odboru starostlivosti 

o životné prostredie. 

 

 

 

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

 

 

 

 

                                                                                                      

.............................................................. 

                                                                                                odtlačok pečiatky, podpis            

 


