odbor starostlivosti o životné prostredie
Nám. Ľ. Štúra 1738, 955 40 Topoľčany

Čís.: OU-TO-OSZP-2019/004848-HJ

Topoľčany, dňa 17.04.2019

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENIE
o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením, podľa § 68 zák.čís.50/1976
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších
predpisov a o povolení na osobitné užívanie vôd – vypúšťanie odpadových vôd do
povrchových vôd, podľa § 21, ods. 1, písm. c) zák. č. 364/2004 Z.z. o vodách (vodný zákon)
v znení neskorších predpisov
Navrhovateľ, Obec Radošina, Školská 416, 956 05 Radošina, požiadal podaním zo dňa
10.04.2019, Okresný úrad Topoľčany, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej
vodnej správy, o vydanie:
I.

stavebného povolenia na zmenu stavby pred jej dokončením:
„Radošina, ochrana vodného zdroja – ČOV, 2. etapa,

na pozemku parc. reg. C KN číslo 815/20, 815/41, v kat. území Radošina.
Stavebné povolenie vydal Okresný úrad Topoľčany, odbor starostlivosti o životné
prostredie, pod čís. OU-TO-OSZP-2009/00810-To, zo dňa 25.06.2009, ktoré nadobudlo
právoplatnosť dňa 28.07.2009.
II.

povolenia na osobitné užívanie vôd – vypúšťanie odpadových vôd do povrchových
vôd

Návrh na zmenu stavby pred jej dokončením sa týka:
1. zvýšenia množstva vypúšťaných odpadových vôd z 3,3 l/s na 4,0 l/s
2. zvýšenia kapacity pripojených obyvateľov z 600 EO na 750 EO
Ostatné ustanovenia pôvodného stavebného povolenia ostávajú nezmenené.
Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.
Okresný úrad Topoľčany, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako miestne príslušný
orgán štátnej vodnej správy podľa § 61 zák. čís. 364/2004 Z.z. o vodách (vodný zákon) v znení
neskorších predpisov a § 5 zák. čís. 525/2003 Z z. o štátnej správe starostlivosti o životné
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zák.
čís. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení
neskorších predpisov, v zhode s ustanovením § 61 zák. čís. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a v súlade s § 73 zák. čís.
364/2004 Z.z. o vodách (vodný zákon) v znení neskorších predpisov, oznamuje začatie konania
o zmene stavby pred jej dokončením a povolenia na osobitné užívanie vôd, účastníkom konania
a dotknutým orgánom.
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Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na Okresnom úrade Topoľčany, odbore
starostlivosti o životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra 1738, 955 40 Topoľčany, v úradné dni
(pondelok – piatok).
Vzhľadom k tomu, že stavebnému úradu sú dobre známe pomery staveniska a žiadosť
poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, stavebný úrad
upúšťa od miestneho zisťovania a ústneho konania, určujeme, že účastníci konania môžu
svoje námietky k žiadosti o zmenu stavby pred jej dokončením a povolenia na osobitné
užívanie vôd uplatniť najneskôr do 8 dní odo dňa zvesenia tejto verejnej vyhlášky, inak sa na ne
neprihliadne.

Mgr. Natália Puterková
poverená vykonávaním funkcie vedúceho odboru

__________________________________________________________________________
Táto verejná vyhláška musí byť vyvesená po dobu 15 dní v zmysle § 26 zák. čís. 71/1967
Zb. o správnom konaní (správny poriadok), v znení neskorších predpisov.
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