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Vec

O z n á m e n i e o za#atí vodoprávneho konania na zmenu stavby pred dokon#ením, predlženie termínu
dokon#enia vodnej stavby „Radva# nad Laborcom, Kanalizácia Horb, #OV“

Okresný úrad Medzilaborce, odbor starostlivostí o životné prostredie , ako miestne a vecne príslušný orgán štátnej
vodnej správy, pod#a ust. § 3 ods. 2 a 4, § 5 zákona #. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 58 ods. c) a § 61 zákona #. 364/2004 Z.z. o vodách a o
zmene zákona Slovenskej národnej rady #. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)
v znení neskorších predpisov ( #alej len „vodný zákon“) a ako špeciálny stavebný úrad pod#a ust. § 120 zákona
#.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov( #alej
len „stavebný zákon“), týmto oznamuje v zmysle ust. § 73 vodného zákona a § 61 ods.4 stavebného zákona, že na
základe žiadosti stavebníka Obec Radva# nad Laborcom, Radva# nad Laborcom 76, 067 01 Radva# nad Laborcom
doru#enej d#a 04.04.2022, bolo uvedeným d#om za#até vodoprávne konanie o povolení zmeny vodnej stavby
pred dokon#ením „Radva# nad Laborcom, Kanalizácia Horb, #OV“. Predlženie termínu ukon#enia vodnej stavby
z 12/2022 na 12/2026.

Stavba je líniového charakteru umiestnená v katastrálnom území obce Radva# nad Laborcom.

Svoje pripomienky k žiadosti môžu dotknuté orgány štátnej správy a ú#astníci konania uplatni# najneskoršie v
termíne do 14.04.2022 na tunajší úrad, inak sa na ne neprihliadne.

Do podkladov priložených k žiadosti je možno nahliadnu# na Okresnom úrade Medzilaborce, odbore starostlivosti
o životné prostredie, ul. Mierová 4, 068 01 Medzilaborce.

Mgr. Pavel Brecik

vedúci

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky
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Obec Radva# nad Laborcom, Radva# nad Laborcom 76, 067 01 Radva# nad Laborcom
Mesto Medzilaborce, Mierová 4, 068 01 Medzilaborce
SVP, štátny podnik, Odštepný závod Košice, Správa povodia Laborca, S. H. Vajanského 3, 071 01 Michalovce 1
Slovenský plynárenský priemysel - Distribúcia, a. s., Mlynské Nivy 5586/44/b, 825 19 Bratislava 26
VSD, a.s.,, Mlynská 31, 042 91 Košice 1
Slovenský pozemkový fond Bratislava - regionálny odbor, Námestie slobody 13/25, 066 01 Humenné 1
Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja, Jesenná 14, 080 05 Prešov 5
HYDROARCH, s.r.o., Šafárikova 5939/20, 080 01 Prešov 1


