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Vec
"Michalovce - ul. Topolianska, Letná Jarná - rekonštrukcia vodovodu - časť stavby" -
oznámenie o začatí kolaudačného konania a o zvolaní ústneho konania a miestneho šetrenia
- verejnou vyhláškou.

Vyhláška

Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný
orgán štátnej správy podľa § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o
životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych
predpisov, § 61 zákona č. 36j/2_Q04 z,. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej
rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a špeciálny stavebný úrad
podľa § 120 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení jeho
noviel na základe žiadosti: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod
Michalovce, Hviezdoslavova 50,07101 Michalovce v súlade s § 80 ods. 1 zákona č. 50/1976
Zb. a § 26 vodného zákona č. 364/2004 Z. Z. a jeho noviel a v súlade s ustanoveniami zákona
Č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších noviel

oznamuje

začatie konania vo veci povolenia užívania časti líniovej vodnej stavby: "Michalovce - ul.
Topolianska, Letná Jarná - rekonštrukcia vodovodu" dotknutým orgánom štátnej správy a
známym účastníkom konania a súčasne na prejednanie predloženej žiadosti

nariaďuje

ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na 19.12.2016 (pondelok) o 9,00 hod. so
stretnutím OÚ Michalovce, OSZP, Námestie slobody 1, Michalovce, č.dv.300.

Stavba bola povolená rozhodnutím Okresného úradu Michalove, odbor starostlivosti
o životné prostredie Č. OU-MI-OSZP-2014/001825-5 zo dňa 17.4.2014, právoplatné
29.5.2014. jedná sa o časť stavby a to na parcele Č. 576/2, 577, 576/1, 595/1 k. ú. Topoľany
anaparcele Č. 5274,1275/1,1276/8,5277/2,1314/1 k.ú. Michalovce.
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Účastníci konania a dotknuté orgány štátnej správy a organizácie môžu námietky,
pripomienky a stanoviská k žiadosti o povolenie kolaudačného rozhodnutia časti vodnej
stavby uplatniť pri tomto ústnom konaní, inak sa na ne neprihliadne. Ak sa nechá niektorý z
účastníkov konania zastupovať, jeho zástupca musí predložiť písomnú plnú moc s overeným
podpisom toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať.

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 61 odst.4 zákona č. 50/1976 Zb.
(stavebný zákon) v platnom znení.

Táto vyhláška musí byť vyvesená po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Michalovce
a na OÚ Michalovce, OSŽP.
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Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie alebo zvesenie vyhlášky OU-MI-

OSZP-2016/014527-3.
Doklad o vyvesení a zvesení žiadame predložiť na orgán štátnej vodnej správy prípadne

na miestnom šetrení.

Doručí sa:
Mesto Michalovce


