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Vec
"Kanalizácia Klokočov - Paľkov L a II. etapa" - oznámenie o začatí kolaudačného konania a o zvolaní ústneho
konania a miestneho šetrenia

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 a.špeciálny stavebný úrad podľa § 120
zák. Č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení jeho noviel na základe žiadosti: Obec
Klokočov, starosta obce v súlade s § 80 ods. 1 zákona Č. 50/1976 Zb. a § 26 vodného zákona Č. 364/2004 Z. Z. a
jeho noviel a v súlade s ustanoveniami zákona Č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších noviel

oznamuje

začatie kolaudačného konania vodnej stavby: "Kanalizácia Klokočov - Paľkov L a II. etapa" dotknutým orgánom
štátnej správy a známym účastníkom konania a súčasne na prejednanie predloženej žiadosti

nariaďuje

ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 13.5.2020 (streda) o 9,30 hod. so stretnutím pred OCÚ
Klokočov s pokračovaním na mieste stavby.

Umiestenie stavby na parc. reg. "C" Č. 505/60,505/13,505/73,505/72,505/1,57611,576/2,505/4 k. Ú. Klokočov,
umiestené mimo zastavaného územia obce.

Účastníci konania a dotknuté orgány štátnej správy a organizácie môžu námietky, pripomienky a stanoviská k
žiadosti o povolenie kolaudačného rozhodnutia vodnej stavby uplatniť pri tomto ústnom konaní, inak sa na ne
neprihliadne.

Dôležité upozornenie:

V súvislosti s vyhlásenou mimoriadnou situáciou je možné požiadať o predlženie termínu na podanie stanoviska,
príp. vyjadrenia k predmetnému konaniu.
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Účastníci konania môžu požiadať o nahliadnutie do podkladov rozhodnutia - telefonicky 0566208522, príp.
emailom:katarina.sabova@minv.sk

Vzhľadom na vyhlásenie núdzového stavu, s ktorým súvisia aj opatrenia ústredných krízových orgánov a opatrenia
Úradu verejného zdravotníctva SR stavebný úrad všetkých účastníkov a dotknuté orgány o dodržanie plnenia
vyplývajúcich z vyššie uvedených opatrení. Dotknuté orgány môžu vykonať obhliadku stavby pred navrhovaným
termínom miestneho šetrenia a stavebnému úradu dodať svoje stanovisko alebo vyjadrenie v písomnej forme.
Miestne šetrenie bude začaté pred OcÚ Klokočov s pokračovaním na mieste stavby a bude vykonaná obhliadka
miesta stavby po jednom s dotknutým orgánom.

K ústnemu pojednávaniu navrhovateľ predložil:
- Doklady o výsledkoch predpísaných skúšok - tlakové skúšky kanalizácie, skúšky vodo tesnosti kanalizácie, správy
o odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia
- Právoplatné stavebné povolenie Obvodného úradu životného prostredia Michalovce č. 2013/00081 zo dňa 6.2.2013,
právoplatné 28.2.2013. '
- Zápis o odovzdaní a prevzatí stavby
- Doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov
- Porealizačné zameranie stavby

Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, jeho zástupca musí predložiť písomnú plnú moc s overeným
podpisom toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať.

Ing. Marián Zolovčík
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky
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Obec Klokočov, Klokočov 54, 072 31 Klokočov
Jana Kočišková, Priemyselná 20,071 01 Michalovce 1
Slovenský vodohospodársky podnik, Odštepný závod Košice, Ďumbierska 14,041 59 Košice 1
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. závod Michalovce, Hviezdoslavova 50,071 01 Michalovce 1
Správa ciest Košického samospávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice 1
Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 1
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce, Sama Cha1upku 5, 071 01 Michalovce 1
Krajský pamiatkový úrad Košice, Hlavná 25, Košice, 040 01 Košicel
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