ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Námestie slobody 1
071 01 Michalovce
____________________________________________________________________________________

.

.

.

Mesto Veľké Kapušany
Sídl. L. N. Tolstého 1
079 01 Veľké Kapušany
Slovenská republika

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka

63448/2020/IN
V-Pá/15.06.2020

OU-MI-OSZP-2
020/011851-002

Ing. Katarína Sab
ová/056/6280522

.
26. 06. 2020

Vec
VEREJNÁ VYHLÁŠKA
Žiadateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a. s., Komenského 50, 04258 Košice požiadal Okresný úrad
Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie o zmenu stavby pred jej dokončením vodnej stavby: „Veľké
Kapušany, ul. Hadabuda – rekonštrukcia vodovodu“ podľa § 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 doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov podľa § 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 platnom
znení
oznamuje
začatie vodoprávneho konania dotknutým orgánom štátnej správy a známym účastníkom konania vo veci povolenia
uskutočnenia líniovej vodnej stavby: „Veľké Kapušany, ul. Hadabuda – rekonštrukcia vodovodu“ na parc. reg. E č.
5719/101, 5697/1 a parc. reg. C č. 1273/1 k. ú. Veľké Kapušany.
Súčasne na prejednanie predloženej žiadosti tunajší úrad nariaďuje ústne pojednávanie na
deň 28.7.2020 o 10,00 hod. (utorok)
so stretnutím na MsÚ Veľké Kapušany, s pokračovaním na mieste stavby.
Účastníci konania a dotknuté orgány štátnej správy môžu námietky, pripomienky a stanoviská k žiadosti o dodatočné
povolenie výstavby vodnej stavby uplatniť najneskôr pri tomto ústnom konaní. Na pripomienky a námietky
uplatnené po tomto termíne nebude tunajší úrad prihliadať. 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.
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Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na Okresnom úrade Michalovce, Odbor starostlivosti o životné
prostredie, na č. dverí 314B.
Rozsah povoľovanej stavby:
SO 01 Rekonštrukcia vodovodu ul. Hadabuda
Na rekonštrukciu vodovodného potrubia sa použijú rúry z HDPE a to D160x9,5mm tlakového radu PN10 v celkovej
dĺžke 395,00 m. Na vodovodnom potrubí sa osadí celkovo 2 ks hydrantov, ktoré budú slúžiť na plnenie hasiacej
techniky a pre účely prevádzky vodovodu (na odkalenie vodovodného potrubia a preplachovanie siete) Križovanie
cesty II/552 – relining (bezvýkopová technológia) – v km 0,010 dochádza ku križovaniu trasy navrhovaného
vodovodného potrubia s cestou II/552, ktoré bude realizované bezvýkopovou technológiou zatiahnutím nového
HDPE potrubia D160 mm do jestvujúceho potrubia DN 200 mm. Dĺžka zatiahnutia bude 43, 00 m. Zaťahovanie
bude priamo z výkopu pre vodovodné potrubie. V km 0,00 sa zriadi montážna jama rozmerov 150 x 150 cm.
SO 02 Prepojenie vodovodných prípojok
V rámci SO 02 sa vybuduje 10 ks vodovodných prípojok DN 25 mm – celková dĺžka 94,00 m. každá prípojka na
opačnej strane bude uložená do HDPE chráničky profilu D63 mm pretláčaním popod cestné teleso.

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 73 ods. 6 vodného zákona. Táto vyhláška musí byť vyvesená
30 dní pred ústnym konaním na úradnej tabuli Veľké Kapušany a na OU Michalovce, OSZP.

Vyvesené dňa ...........................

Zvesené dňa ...........................

Ing. Marián Zolovčík
vedúci odboru
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky
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