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odbor starostlivosti o životné prostredie
oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia
Námestie mieru 3, 08001 Prešov
Císlo:OU-PO-OSZP3-20 19/048825-02/UM

VEREJNÁ

V Prešove dňa 24..októbra 2019

VYHLÁŠKA
Oznámenie

o začatí vodoprávneho konania a pozvanie na ústne rokovanie
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., so sídlom Komenského 50, Košice
požiadala listom doručeným dňa 01. 10. 2019 o vydanie povolenia na vodnú stavbu Prešov,
ulica Sol'nobanská - Rozšírenie vodovodu.
Vodná stavba bude zriadená na pozemkoch s parcelnými číslami KN C 3297, 1481/2,
KN E 2321, 496, 1551, 2376/1, 1552/2, 1552/4, 1552/3, 2322/3, 2332, 165911, 1656/2,
165711, 1659/1, 1658/1, k.ú Solivar.
Uvedeným dňom bolů začaté konanie v predmetnej veci.
Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany
prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej
správy podl'a ustanovenia § 5 odst. 11 zákona Č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o
životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 3 ods.1 písmo e) zákona č.
180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
v súlade s ustanovením § 61 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 spojení s § 120
zákona Č. 50/1976 Zb. o úzernnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších
predpisov (d'alej len stavebný zákon), v zmysle § 18 ods.3 zákona č.71/1967 Zb. o správnom
konaní v znení neskorších predpisov (správny poriadok ) a § 61 stavebného zákona
oznamuje začatie konania a súčasne nariad'uje na prejednanie návrhu ústne konanie
spojené s miestnym zisťovaním, ktoré sa uskutoční dňa
02. 12. 2019 /pondelok/ o 10.00 hod.
so stretnutím pozvaných v kancelárii Okresného úradu Prešov, odbor starostlivosti o životné
prostredie, Nám. mieru 3, Prešov, 5. poschodie, č. dverí 515.
Účastníci konania móžu uplatnit' svoje námietky na OÚ Prešov, odbor starostlivosti
o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia
najneskór v deň prerokovania na mieste konania. V rovnakej lehote ~ožu up~'
stanoviská dotknuté orgány. Na neskoršie podané námietky sa neprihliadn~
r:
Okresný úrad Prešov
odbcr starostíivosf o i vetne p-ostredie
Námestie fT' eru 3, 081 92 - ŠOV
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Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podl'a § 26 zákona č. 71/1967 Zb.

9KRESNY
URAD
PREŠOV

1

Telefón

++421-51-7082251

Fax

E-mail
maria.urdova@minv.sk

Internet
www.minv.sk

_

o správnom konaní v znení neskorších predpisov a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na
úradnej tabuli obce, spósobom v mieste obvyklým. Posledný deň tejto lehoty je dňom
doručenia.
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