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Vec
Žiadosť o predĺženie termínu ukončenia stavby - verejná vyhláška
OZNÁMENIE
o vydaní zmeny vodoprávneho povolenia na zmenu vodnej stavby „Olšovany - Kanalizácia“ pred jej dokončením
podľa § 26 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 a podľa § 68 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŽP SR č. 453/200 Z.
z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona
v e r e j n o u v y h l á š k o u.
Na základe žiadosti Obce Olšovany, zastúpenej starostom, Olšovany 35, 044 19 Olšovany podanej dňa 23. 10.
2020 bolo Okresným úradom Košice – okolie, odborom starostlivosti o životné prostredie dňa 25. 11. 2020 vydané
vodoprávne povolenie č. OU-KS-OSZP - 2020/014463 na zmenu vodnej stavby „Olšovany - Kanalizácia“. Zmena
povolenia sa týkala termínu ukončenia stavby:
Bod č. 2 v časti A Podmienky povolenia, rozhodnutia č. 2004/0068-ObÚŽP/Kš dňa 22. 01. 2004 v znení rozhodnutí
č. 2006/00905 zo dňa 23. 06. 2006, č. 2011/02277 zo dňa 30. 12. 2011, č. 2013/00050 zo dňa 04. 02. 2013, č. OUKS-OSZP - 2015/010417 zo dňa 21. 10. 2015 , ktorý znie:
Stavba bude ukončená v termíne do: 31. 12. 2020.
sa mení na text: Stavba bude ukončená v termíne do: 31. 12. 2024.
Ostatné ustanovenia rozhodnutia č. 2004/0068-ObÚŽP/Kš dňa 22. 01. 2004 v znení rozhodnutí č. 2006/00905 zo dňa
23. 06. 2006, č. 2011/02277 zo dňa 30. 12. 2011, č. 2013/00050 zo dňa 04. 02. 2013, č. OU-KS-OSZP - 2015/010417
zo dňa 21. 10. 2015 ostávajú v platnosti.
Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 69 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a
stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce spolu
s rozhodnutím č. OU-KS-OSZP 2020/014463 zo dňa 25. 11. 2020. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.
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Proti tomuto rozhodnutiu sa účastníci konania môžu podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
(správny poriadok) v znení neskorších predpisov odvolať do 15 dní odo dňa oznámenia tohto rozhodnutia na Okresný
úrad Košice – okolie, Hroncova 13, Košice.
Po ukončení vývesnej lehoty žiadame potvrdené oznámenie vrátiť na tunajší úrad.
Príloha
- povolenie na zmenu vodnej stavby č. OU-KS-OSZP 2020/014463 zo dňa 25. 11. 2020
Doručí sa
1. Obec Olšovany, zastúpená starostom + verejná vyhláška
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