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OKRESNÝ ÚRAD MICHALOVCE 
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 

Námestie slobody 1, 07 1 O 1 Michalovce 

číslo: OU-MI-OSZP-2020/O 1 4856-002 
	

Michalovce, 28.9.2020 

OBEC KLOKOČOV 

Došto. 

0 8 -10- 2020 VEREJNÁ VYHLÁŠKA 

Čísto 	2o/5lZ Reforcnt 
tohy 

starostka obce požiadal Okresný úrad Michalovce, odbor 
starostlivosti o životné prostredie o zmenu stavby pred jej dokončením vodnej stavby: 
,,Kanalizácia - Klokočov Palkov, 111. etapa podla § 26 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. 

Na základe predloženej žiadosti Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné 
prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy v zmysle § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej 
správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a dopinení niektorých zákonov v znení 
neskorších právnych predpisov podla § 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 podla § 120 zák. č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a 
stavebnom poriadku v platnom znení 

oznamuj e 

začatie vodoprávneho konania dotknutým orgánom štátnej správy a známym účastníkom 
konania vo veci povolenia uskutočnenia líniovej vodnej stavby: ,,Kanalizácia - Klokočov 
Palkov, 111. etapa na parcelách reg. C č. 505/13, 505/1 10, 576/1, 505Í112, 505/41, 505/49, 
505/3, 505/80, 505/4, 576/2, 505/129, 505/1 k. ú. Klokočov. 

Pretože žiadosť  poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej zmeny vodnej 
stavby, upúšta v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona č. 50/1976 Zb. od miestneho 
zistovania a ústneho konania. 

Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie zmeny predmetnej stavby pred jej 
dokončením. Učastníci konania m6žu námietky, pripomienky a stanoviská k predmetnému 
konaniu uplatniť  najnesk6r do 15 dní od doručenia oznámenia, inak sa na ne neprihliadne. V 
rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány štátnej správy. 

D6ležité upozornenie: 
V súvislosti s vyhlásenou mimoriadnou situáciou je možné požiadať  o predlženie 

termínu na podanie stanoviska, príp. vyjadrenia k predmetnému konaniu. 

Účastníci konania m6žu požiadať  o nahliadnutie do podkladov rozhodnutia - 
telefonicky 0566208522, príp. emailom: katarina.sabova(äminv.sk 

Rozsah povolovanej stavby: 
Predložená projektová dokumentácia rieši návrh kanalizačných st6k v priestore 

rekreačného strediska Klokočov - Paľkov. Stoky budú napojené na hlavnú stoku, ktorá bola 
vybudovaná v I. a 11. Etape stavby. 

Navrhovaný prietok splaškových odpadových v6d je prevzatý z PD ,,Kanalizácia - 
Klokočov Paľkov - I. etapa a ,,Kanalizácia - Klokočov Paľkov - 11. etapa. Cela stavba tvorí 
jeden stavebný objekt S0 01 kanalizácia - 111. Etapa. 
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/ 	Druh odpadových v6d - odpadové splaškové vody 
Typ kanalizácie - delená splašková kanalizácia gravitačná 

Napojenie nových kanalizačných st6k sa bude vykonávat do existujúcich 
kanalizačných šácht alebo zriadením nových šácht na existujúcej kanalizácii. Trasa 
kanalizačných stk je z väčšej časti vedená územím, ktoré je nad katastrofálnou hladinou 
1 1 7,09 m n. m. Dlžka kanalizačných st6k spolu 1 549 m. 
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Ing. Marián 
vedúci odboru 

Vyvesenédňa   OO 2cD 

 

Zvesené dňa 	  

 

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podla § 61 ods. 4 stavebného zákona. 
Táto vyhláška musí byt vyvesená 15 dní na úradnej tabuli obce Klokočov a na OU 
Michalovce, OSZP. Doklad o vyvesení a zvesení žiadame predložiť  na orgán štátnej 
vodnej správy. 


