OKRESNÝ ÚRAD POPRAD
odbor starostlivosti o životné prostredie
Nábrežie Jána Pavla II. 16, 058 44 Poprad

Č.j.: OU-PP-OSZP-2017/017120-002-HJ

V Poprade dňa 03.11.2017

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

OZNÁMENIE
o začatí vodoprávneho a stavebného konania
Dňa 28.08.2017 podala Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov 35-9
Breziny vo Svite, 059 21 Svit, zastúpená spoločnosťou PRODESING STUDIO, s.r.o., Nám. sv.
Egídia 63/28, 058 01 Poprad žiadosť o povolenie na uskutočnenie vodnej stavby „SO 03 –
Odvodnenie pozemkov“, ktorá má byť realizovaná v rámci stavby „Záhradkárska osada
Breziny Svit“ na pozemkoch v k.ú. Svit - tak, ako je zakreslené v situácii - podľa projektu
vypracovaného autorizovaným stavebným inžinierom Ing. Albertom Stránskym, Prokom,
PRODESING STUDIO, s.r.o., Nám. sv. Egídia 63/28, 058 01 Poprad v júni 2017.
Uvedeným dňom bolo začaté konanie vo vyššie uvedenej veci.
Okresný úrad Poprad, odbor starostlivosti o životné prostredie, ktorý je podľa
ust. §5 ods. 1, zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 3 ods. 1 písm. e)
zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov a podľa ust. § 61 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej vodný zákon) príslušným orgánom štátnej
vodnej správy a zároveň podľa ust. § 120 zák. č.50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej stavebný zákon) špeciálnym
stavebným úradom v súlade s ust. § 73 vodného zákona a § 61 stavebného zákona oznamuje
začatie vodoprávneho a stavebného konania, ktoré začalo dňom podania, vo veci vydania
povolenia na uskutočnenie uvedenej vodnej stavby podľa § 26 vodného zákona a vo veci
vydania povolenia na vypúšťanie drenážnych vôd zo záhradkárskej osady do povrchových vôd –
vodného toku Hagánsky potok podľa § 21 vodného zákona.
Pretože sú dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočné podklady pre
jej posúdenie, orgán štátnej vodnej správy upúšťa v súlade s § 61 ods. 2 stavebného zákona od
miestneho zisťovania a ústneho pojednávania.
Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť na Okresnom úrade Poprad, odbor
starostlivosti o životné prostredie, Nábrežie Jána Pavla II. 16.
Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr do 5 dní odo
dňa doručenia tohto oznámenia, inak k nim nebude prihliadnuté. V rovnakej lehote oznámia
svoje stanoviská dotknuté orgány a obec. Ak v určenej lehote svoje stanoviská neoznámia podľa
§ 61 ods. 5 stavebného zákona, má sa za to, že so stavbou z hľadiska nimi sledovaných záujmov
súhlasia.
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Na pripomienky a námietky, ktoré mali byť uplatnené v územnom konaní sa neprihliada.
Toto oznámenie sa doručuje formou verejnej vyhlášky podľa § 61 ods. 4 stavebného
zákona a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Mesta Svit a oznámené
v mieste obvyklým spôsobom.

Ing. Jozef Slovík

vedúci odboru
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