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Vec
Kravany – rozšírenie akumulácie vodojemu“.
- oznámenie o začatí vodoprávneho povolenia

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Listom č.31467/2020/INV-Pá zo dňa 13.05.2020, doručeným dňa 20.05.2020 bol Okresný úrad Trebišov, odbor
starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej vodnej správy požiadaný Východoslovenskou vodárenskou
spoločnosťou, a.s. Košice o vydanie vodoprávneho povolenia pre stavbu „Kravany – rozšírenie akumulácie
vodojemu“.

Uvedeným dňom bolo začaté vodoprávne konanie.

Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný správny orgán podľa § 2 ods.3, § 3
ods.1 a § 4 ods.1 zákona č.180/2013 o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v spojení s § 5 zákona 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 zák. NR SR č.364/2004 Z.z. o vodách a
o zmene zákona SNR č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a ako špeciálny
stavebný úrad podľa § 120 zák.č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon ), v
znení neskorších predpisov, v súlade s ustanovením § 26 vodného zákona a § 61 ods.1, 2 stavebného zákona, v
súlade § 73 ods.6 vodného zákona

oznamuje začatie vodoprávneho konania

vo veci vydania povolenia na uskutočnenie stavby „Kravany – rozšírenie akumulácie vodojemu“, účastníkom
konania, zúčastneným osobám, dotknutým organizáciám a orgánom štátnej správy.

Navrhovaná stavba je umiestnená v extraviláne obce Kravany na pozemkoch registra „C“ KN parc.č.336. Na
predmetnú stavbu bolo pod č.j. 65/551/2019 zo dňa 15.11.2019 vydané územné rozhodnutie obcou Kravany –
stavebný úrad.
Stavebná úprava v rámci stavby zahŕňa stavebné úpravy a rozšírenie akumulácie jestvujúceho vodojemu v obci
Kravany s objemom 30 m3 o ďalších 2 x 25 m3. Konštrukčne bude rozšírenie pozostávať z dvoch valcových
prefabrikovaných akumulačných nádrží a manipulačnej komory z odstredivo liateho sklolaminátu.
Stavba pozostáva zo stavebných objektov :
SO 01 – Rozšírenie akumulácie vodojemu
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SO 02 – Terénne a sadové úpravy
SO 03 – Oplotenie vodojemu
PS 01 – Strojnotechnologické zariadenie vodojemu
PS 02 – Elektrotechnické zariadenie vodojemu

Nakoľko sú orgánu štátnej vodnej správy dobre známe pomery staveniska a žiadosť o vydanie vodoprávneho
povolenia spolu s doloženými dokladmi poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, upúšťa sa
v zmysle § 61 odst.2 stavebného zákona od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania.

Do dokladov konania možno nahliadnuť na Okresnom úrade Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie,
M.R. Štefánika č.804/1, Trebišov (3. poschodie č. dverí 39).

Účastníci konania a zúčastnené osoby môžu svoje námietky a stanoviská uplatniť do 8-mich dní od doručenia tohto
oznámenia, inak sa na ne neprihliadne.

Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá v konaní zastupovať, musí jeho zástupca predložiť písomné
plnomocenstvo s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.

Vlastníci pozemkov na ktorých je stavba umiestnená a susedných pozemkov, budú upovedomení o začatí
vodoprávneho konania formou verejnej vyhlášky zverejnenej na:
1. Úradná tabuľa obce Kravany
2. Úradná tabuľa Okresného úradu Trebišov
3. Elektronická úradná tabuľa Okresného úradu Trebišov
4. Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Kollárova 8, 917 02 Trnava - Verejná vyhláška (CUET)

Rozdeľovník pre Okresný úrad Trebišov :
1. Okresný úrad Trebišov, M.R.Štefánika 32,075 01 Trebišov OSŽP - úsek OH
2. Okresný úrad Trebišov, M.R.Štefánika 32,075 01 Trebišov Odbor PLH

Toto oznámenie o začatí vodoprávneho konania č. OU-TV-OSZP-2020/006677-004 zo dňa 16.06.2020 má povahu
verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli.

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

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie alebo zvesenie oznámenia číslo OU-TV-
OSZP-2020/006677-004 zo dňa 16.06.2020. Doklad o vyvesení a zvesení žiadame predložiť na orgán štátnej vodnej
správy.

Ing. Stanislav Bogdányi
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Rozdeľovník k OU-TV-
OSZP-2020/006677-004
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Obec Kravany, okres Trebišov, Potočná 1/6, 076 61 Kravany
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice 1
Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava-Staré Mesto
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trebišov, Jilemnického 3370/2, 075 01 Trebišov 1
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trebišove, T.G.Masaryka 13, 075 01 Trebišov 1
Okresný úrad Trebišov, M. R. Štefánika 1161/184, 075 26 Trebišov 1
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava-Ružinov
SPP - distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26
Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 1
Krajský pamiatkový úrad Košice, Hlavná, 040 01 Košice 1
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15
Obvodný banský úrad v Košiciach, Timonova 23, 041 57 Košice 1
Transpetrol a.s., Šumavská, 821 08 Bratislava-Ružinov
eustream, a.s., Votrubova 11A, 821 09 Bratislava-Ružinov
NAFTA a.s., Votrubova 0/1, 821 09 Bratislava 2
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Kollárova 8, 917 02 Trnava 2
Enviroline, s.r.o., Košice, Františkánska, 040 01 Košice-Staré Mesto
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