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Vec

"Rozhodnutie
vo veci zmeny podmienky stavebného povolenia Č. OU-MI-OSZP2014/001825-5 zo dňa 17.04.2014 pre stavbu: "Michalovce - ul. Topolianska, Letná, Jarnárekonštrukcia verejného vodovodu - 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. 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) a špeciálny stavebný úrad
podľa § 120 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení jeho
noviel (stavebný zákon) na základe žiadosti - Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti,
závod Michalovce, Hviezdoslavova 50, 071 01 Michalovce v súlade s ustanovením § 73 ods.
11 vodného zákona Č. 364/2004 Z. z. a § 68 stavebného zákona Č. 580/1976 Zb. a v súlade s
ust. zákona Č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (správny
poriadok) rozhodol takto:

Žiadateľovi: Východoslovenskej
50,071 01 Michalovce

vodárenskej spoločnosti, závod Michalovce, Hviezdoslavova

mení podmienku Č. 6 rozhodnutia Okresného úradu v Michalovciach Č. OU-MI-OSZP2014/001825-5 zo dňa 17.04.2014, ktorým bolo povolené uskutočnenie vodnej stavby:
"Michalovce - ul. Topolianska, Letná, Jarná - rekonštrukcia verejného vodovodu"
zo znema:
6. Stavba bude dokončená najneskôr do 0512016.
na zneme:
6. Stavba bude dokončená najneskôr do 12/2017.
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Všeobecné ustanovenia
1. V prípade, že rekonštrukcia verejného vodovodu na časti parcely 1276/1 bude prebiehať po
31.12.2016 je potrebné predlžiť dobu vyňatia pozemku z plnenia funkcií lesov uvedenú
v rozhodnutí OÚ Michalovce, PLO Č. OU-MI-PLO-2014/00721-Ziv
a následne predlžiť
dobu nájmu nájomnej zmluvy Č. CRZ 6041/2014/LSR
vydaného dňa 1.12.2014 do
termínu ukončenia stavby.
2. Ostatné podmienky a povinnosti investora uvedené v rozhodnutí Okresného úradu
v Michalovciach, odbor starostlivosti o životné prostredie Č. OU-MI-OSZP-2014/001825-5
zo dňa 17.04.2014, ostávajú nezmenené.

Odôvodnenie-

!!. ..

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, závod Michalovce, Hviezdoslavova 50, 071
Ol Michalovce
podaním s dátumom doručenia na tunajší úrad 04.03.2016 požiadala o
povolenie zmeny podmienky rozhodnutia na uskutočnenie vodnej stavby: "Michalovce - ul.
Topolianska, Letná, Jarná - rekonštrukcia verejného vodovodu" a to zmenu termínu
ukončenia stavby na termín 12/2017 z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov zo strany
investora.
Pôvodná lehota na ukončenie stavby v podmienkach rozhodnutia Č. OU-MI-OSZP2014/001825-5 zo dňa 17.04.2014 bola určená do: 12/2016.
Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán
štátnej vodnej správy listom Č. OU-MI-OSZP-2016/004434-2
zo dňa 07.03.2016 oznámil
začatie konania v uvedenej veci a stanovil lehotu 8 dní na uplatnenie námietok, pripomienok a
stanovísk k predloženej žiadosti.
V stanovenej lehote bolo na tunajší úrad doručené
stanovisko
Lesov Slovenskej
republiky, štátny podnik, Odštepný závod Sobrance, Kúpeľská 69, 073 01 Sobrance číslo
22419/2014/14821/2016
k predloženej žiadosti k zmene podmienok rozhodnutia na
uskutočnenie predmetnej vodnej stavby. Pripomienky obsiahnuté v predmetnom stanovisku
boli plne uplatnené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia (Všeobecné podmienky, bod 1).
Orgán štátnej vodnej správy predloženú žiadosť preskúmal a zistil, že uskutočnením
zmien podmienok rozhodnutia nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane
obmedzené či ohrozené záujmy účastníkov konania.
Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie na základe
výsledkov vykonaného konania nezistil prekážky brániace povoleniu zmenu podmienky
predmetného rozhodnutia, z uvedeného dôvodu rozhodol orgán štátnej vodnej správy tak, ako
to je vo výrokovej časti tohto rozhodnutia uvedené.
Poučenie Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie podľa § 54 zákona Č. 71/1967
Zb. o správnom konaní v platnom znení v lehote do 15 dní od doručenia tohto rozhodnutia, na
Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie slobody l,
07101 Michalovce. Včas podané odvolanie má odkladný účinok.
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Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 61 odstA 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, OSZP. Okresný úrad Michalovce
odbor starostlivosti o živoIné prcstredie
Námestie si
y1
071 01 Michal '
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Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie alebo zvesenie vyhlášky OU-MIOSZP-2016/004434-5.
Doklad o vyvesení a zvesení žiadame predložiť na orgán štátnej vodnej správy.
Doručí sa:
Mesto Michalovce

