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Ziadateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnost‘,
50, 071 01 Michalovce, ICO: 36570460, požiadal Okresný úrad Michalovce, odbor
starostlivosti o životné prostredie o povolenie na užívanie vodnej stavby: „Michalovce- ulica
Močarianská- rekonštrukcia vodovodu“ podl‘a 26 zákona č. 3 64/2004 Z. z. o vodách a o
zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších
predpisov.

Na základe predloženej žiadosti Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné
prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy v mysle 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 podľa 61 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene
zákona Slovenskej národnej rady č. 372/199f) 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 platnorn znení
oznamuje

začatie

konania

o povolení na užívanie líniovej vodnej stavby „Michalovce- ulica Močarianská
rekonštrukcia vodovodu“ a súčasne na prejednanie predloženej žiadosti tunajší úrad
nariad‘uje

ústne

pojednávanie

spojené s miestnym zist‘ovaním na deň 20.6. 2018 o 9.00 hod. (štvrtok) so
stretnutím na OU Michalovce, Odbor starostlivosti o životné prostredie, stará budova-3.
Poschodie Č. d. 300 (zasadačka).
Stavba boin povolená rozhodnutím Okresného úradu Michalovce, odboru starostlivosti
o životné prostredie dňa 23.3.2018 rozhodnutím číslo: OU-MI-OSZP-20 18/005674.
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Stavba bola realizovaná na jjarcelách:
Kataster
Register parciel
Michalovce
E
Močarany
C
E
Pozdišovce
E
-

Parcela č.
938/1
662/1
677/2, 677/3, 677/1
801/1, 800/2

Trasa nového zásobného potrubia je vedená v intraviláne mesta Michalovce a to súbežne
s trasou póvodného potrubia DN100 a DN8O. Potrubie križuje jestvujúce nadzernné
a podzemné inžinierske slete, cestu I. a III. triedy a chodník. Na trase sú osadené podzemné
hydranty slúžiace na odkaľovaníe potrubia. Na odvzdušňovanie potrubia budú osadené
automatické odvzdušňovacie ventily.
Nové rozvodné potrubíe
tLtDN15O
2456,OOm
Vetval
1985,OOrn
Vetva2
tLtDN100
4441,00 m
Celkovo
Účastníci konania a dotknuté orgány štátnej správy móžu námietky, pripomienky a
stanoviská k žiadosti o povolenie užívania vodnej stavby uplatnit‘ najneskór pri tomto ústnom
konaní a do podkladov rozhodnutia móžu nahliadnut‘ na tunajšom úrade.
Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnut‘ na OU Michalovce, OSZP č. dverí 317.
Na pripomienky a nárnietky uplatnené po tomto termíne nebude tunajší úrad prihliadat‘.
Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovat‘, jeho zástupca musí predložit‘ písomnú
plnú moc s overenýrn 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 byt‘ vyvesená po dobu 15 dní na
úradných tabuliach na Mesta Michalovce, obce Pozdíšovce a na OU Michalovce, OSZP a na
webovej stránke OU Michalovce
Jkrtsný úrad icnkwce
odbor starosthvosti O 2votn prstredje
Námestj. xiy 1
071 01 ‘

Ing. Marián
vedúci odboru

MESTO MICHALOVCE

Vyvesené dňa
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MESTSKÝÚAD
ODBOR ORGANlZ,čNÝ

Zvesené dňa

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie alebo zvesenie vyhlášky OU-MI
OSZP-20 19/008435-2.
Doklad o vyvesení a zvesení žiadame IHNEĎ po zvesení, prípadne na miestnom šetrení
doručit‘ OU Michalovce, OSZP.
Doručí Sa:
1. Mesto Michalove, Primátor mesta, Nám. osloboditel‘ov 30, 071 01 Michalovce
2. Obec Pozdišovce, Starosta obce

