OKRESNÝ ÚRAD SVIDNÍK
odbor starostlivosti o životné prostredie
úsek štátnej vodnej správy
Sov. hrdinov 102, 089 OI Svidník

VEREJNÁ
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Naše číslo:
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OU-SK-OSZP-20

, '"

VYHLASKA

Svidník

Vybavuje:
Ing. Slivka

19/000914-002

31.01.2019

Vec
Žiadosť o vydanie stavebného povolenia na vodnú stavbu
- oznámenie o začatí vodoprávneho konania

Spoločnosť Kaufland SR v.o.s., Trnavská cesta 411A, 831 04 Bratislava v zastúpení
spoločnosťou Development 3 s.r.o., Výhonská l, 83] 06 Bratislava, listom evidovaným dňa
23. 01. 2019 požiadala Okresný úrad Svidník, odbor starostlivosti o životné prostredie
o vydanie stavebného povolenia na stavbu "Obchodné
centrum
Kaufland
Svidník"
v rozsahu stavebných objektov: SO 302 Vodovodná prípojka + Areálový vodovod, SO
401.1 Preložka kanalizácie - splašková nemocnica, SO 401.2 Preložka kanalizácie dažďová nemocnica, SO 402 Kanalizačná prípojka + areálová kanalizácia splašková, SO
403 Kanalizácia
dažd'ová
+ retenčné
nádrže,
SO 404 Kanalizácia
areálová
zaolejovaných vôd + ORL + Retenčné nádrže" navrhnuté na parcelách KN-C Č. 350/3],
350/4],350/42,350/59,350/65,350/66,350/68,
350/80,350/10],3501104
a parcele KN-E č.
1501 v katastrálnom území Svidník, podľa projektu stavby, ktorý vypracovala spoločnost'
Stavoprojekt Poprad, a.s., Levočská 866, 058 O] Poprad, zodpovedný projektant: Ing. Emil
Malast, aut. stav. ing., číslo opráv. 2705*Z*2-2.
Na základe vyššie uvedeného preto Okresný úrad Svidník, odbor starostlivosti o životné
prostredie ako príslušný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa ust. § 5
ods. I zákona Č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 2 ods. 3 a § 3
ods. ] písm. e) zákona Č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako príslušný orgán štátnej
vodnej správy podl'a § 61 písm. a) a § 71 ods. 1 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 znení neskorších predpisov (ďalej len "vodný zákon"), ako špeciálny stavebný úrad
podľa ustanovenia § 61 písm. c) vodného zákona a § 120 ods. 1 zákona Č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
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(d'alej len "stavebný zákon"), postupujúc podľa § 73 vodného zákona a § 18 ods. 3 zákona
Č. 71/1967 Zb. o správnom
konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len "správny
poriadok") týmto
oznamuje

začatie

konania

vo veci vydania vodoprávneho
rozhodnutia (stavebného povolenia) na uskutočnenie
vodných stavieb: SO 302 Vodovodná prípojka + Areálový vodovod, SO 401.1 Preložka
kanalizácie - splašková
nemocnica,
SO 401.2 Preložka
kanalizácie - dažďová
nemocnica, SO 402 Kanalizačná prípojka + areálová kanalizácia splašková, SO 403
Kanalizácia dažd'ová + retenčné nádrže, SO 404 Kanalizácia areálová zaolejovaných
vôd + ORL + Retenčné nádrže navrhnuté v rámci stavby "Obchodné centrum Kaufland
Svidník" podJ'a ustanovenia § 26 ods. l vodného zákona v nadväznosti na ustanovenie § 66
stavebného zákona.
Pretože sú orgánu štátnej vodnej správy známe pomery predmetnej lokality a žiadosť
poskytuje dostatočný podklad pre vydanie rozhodnutia, upúšťa sa v zmysle § 61 ods. 2
stavebného zákona od miestneho šetrenia a ústneho pojednávania.

V súlade s ustanovením § 33 ods. 2 správneho poriadku majú účastníci konania
a dotknuté orgány a organizácie možnosť, v lehote do 10 dní odo dňa doručenia tohto
oznámenia, oboznámiť a vyjadriť sa ku podkladom rozhodnutia, k spôsobu ich zistenia,
prípadne navrhnúť ich doplnenie. Na neskoršie podané pripomienky a námietky nebude orgán
štátnej vodnej správy prihliadať.
Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť denne v pracovnom čase 7.30 - 15.00
hod. na Okresnom úrade Svidník, odbore starostlivosti o životné prostredie, klientske centrum
A,č.dv.19.

VYVESENÉ DŇA:

ZVESENÉ DŇA:

/ Ing. Iveta Sluťaková '
vedúca odboru

