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Vec
VEREJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámenie o začatí vodoprávneho konania vo veci povolenia líniovej vodnej stavby, upustenie od ústneho
pojednávania a miestneho zisťovania

Stavebník, Mesto Nemšová, J. Palu 2/3, 914 41 Nemšová, IČO 00 311 812 požiadal dňa 04. 09. 2020 Okresný
úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného
prostredia o vydanie stavebného povolenia na líniovú vodnú stavbu:

„Kľúčové – IBV Pod horou“,

ktorá pozostáva zo stavebných objektov:

SO 102 Vodovod
SO 103 Kanalizácia
SO 103.1 Prípojka NN pre čerpaciu stanicu

Stavba sa uskutoční na pozemkoch par. KN C č. 320/1 (KN E č. 701/4), 320/2 (KN E č. 701/4), 321/4, 321/5,
321/6, 321/7, 321/9, 321/10, 321/11, 321/12 v k. ú. Kľúčové. Navrhnuté je predĺženie verejného vodovodu a verejnej
kanalizácie Mesta Nemšová. Súčasťou predĺženia verejnej kanalizácie je čerpacia stanica a prípojka NN pre čerpaciu
stanicu. Verejný vodovod bude zabezpečovať vodu na pitné a požiarne účely novej IBV Pod horou. Verejnou
kanalizáciou budú odvádzané len splaškové odpadové vody z rodinných domov. Vody z povrchového odtoku sú
vlastníci jednotlivých nehnuteľností v lokalite Kľúčové - IBV Pod horou odvádzať a bezpečne likvidovať na svojich
pozemkoch.

Dňom podania žiadosti v zmysle § 18 ods. 2 zákona č 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov
(správny poriadok) začalo vodoprávne konanie.

Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek
životného prostredia, ako miestne a vecne príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa ustanovení § 1 a § 5 zákona
č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov, podľa § 61 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 podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
v znení neskorších predpisov
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o z n a m u j e

v súlade s § 61 ods. 1 stavebného zákona začatie vodoprávneho konania vo veci povolenia líniovej vodnej stavby
„Kľúčové - IBV Pod horou“, pozostávajúcej zo stavebných objektov SO 102 Vodovod, SO 103 Kanalizácia, SO
103.1 Prípojka NN pre čerpaciu stanicu podľa § 26 vodného zákona účastníkom konania a dotknutým orgánom. V
súlade s § 61 ods. 4 stavebného zákona sa účastníci konania – vlastníci stavbou dotknutých pozemkov a vlastníci
susedných pozemkov upovedomujú o začatí konania vo veci povolenia líniovej vodnej stavby „Kľúčové - IBV Pod
horou“ verejnou vyhláškou.
Správny orgán podľa § 61 ods. 2 stavebného zákona upúšťa od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania.
Účastníci konania môžu uplatniť svoje námietky a pripomienky k vodoprávnemu konaniu najneskôr do 8 dní odo dňa
doručenia tohto oznámenia na Okresnom úrade Trenčín, odbore starostlivosti o životné prostredie, oddelení ochrany
prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Hviezdoslavova 3, Trenčín. Na neskoršie podané námietky nebude
braný zreteľ. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská aj dotknuté orgány.
Do podkladov rozhodnutia môžete nahliadnuť na Okresnom úrade Trenčín, odbore starostlivosti o životné prostredie,
oddelení ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Hviezdoslavova 3, Trenčín (číslo dverí 311),
po predchádzajúcom telefonickom dohovore na tel. č. 032/74 11 679. Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania
zastupovať, musí preložiť jeho zástupca písomnú plnú moc účastníka konania, ktorý sa necháva zastupovať.

Toto oznámenie sa účastníkom konania oznamuje podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona verejnou vyhláškou a
musí byť vyvesené na úradnej tabuli Okresného úradu Trenčín, webovom sídle Okresného úradu Trenčín a Mesta
Nemšová po dobu 15 dní. Posledný deň vyvesenia je dňom doručenia.

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

Pečiatka, podpis:............................................. Pečiatka, podpis:..................................................

Na vedomie
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára - Váh, s.r.o. skratka názvu : RVSVV, s.r.o., J. Palu 2/3, Nemšová, Trenčín
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s., Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín 5
Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p., Krajinská cesta 2929/9, 921 01 Piešťany 1
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne, Jesenského 36, 911 01 Trenčín 1
Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15
Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava-Staré Mesto
Krajský pamiatkový úrad Trenčín, K dolnej stanici 7282/20, 911 01 Trenčín 1
Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín 1
Okresný úrad Trenčín, Pozemkový a lesný odbor, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín 1

Ing. Jana Hurajová
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky
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Rozdeľovník k OU-TN-
OSZP3-2020/028281-010

Mesto Nemšová, Janka Palu 2/3, 914 41 Nemšová
Ivan Novák, Opatovská 677/49, Kubrá, 911 01 Trenčín 1
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Schválené 09.10.2020  
10:15 Hurajová Jana, Ing. vedúci OU-TN-

OSZP  Nie   
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