OBEC MILOSLAVOV
Miloslavov 181. 900 42
Vaša žiadosťzo dř:.a

l6.lŻ'2019

Naše číslo

voD-492 8-9 426

12019 / SL

Vybavuje / linka

Bc'Slobodová

Vec : oznámenie verejnou Ęyhláškou o začatívodoprávneho konania
pojednávania a miestneho zisťovania

V Miloslavove
|9.1Ż.2019

a upustenie od úsÍneho

Stavebníci Ing. Alexandeľ Menzl, Alžbetin Dvor 39,900 42 Miloslavov a Ing.Beáta Menzlová
Alžbetĺnl)vor 39' 900 42 Miloslavov podali dňa 16.12.2019 podľa ustanovení zákona č,.
36412004 Z. z. o vodách azÍnenę zákona SNR č. 37211990 Zb. o priestupkoch v z.neníneskoľších
predpisov (vodný zfüon) požiadal obec Miloslavov o vydanie stavebného povolenia podľa $ 26
vodného zákona a o povolenie na osobitné užívanievôd podľa $2l ods. 1 písm. d) vodného zákoĺa.

obec Miloslavov ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa $ 63 vodného zćtkona a
špeciálny stavebný úrad podľa $ 120 zźtkona č,. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku v znęni neskoršíchpľedpisov (stavebný zákon), v súlade s $ 46 a $ 47 zźů<onač,.7l11967
Zb. o správnom konanív zneni nęskorších predpisov (spľávny poľiadok)
oznamuje zać,atie vodopľávneho konania a upustenie od miestneho zĺst'ovania a ústneho
pojednávanĺa
na dodatočnépovolenie vodnej stavby ,,2 vÍtanéstudne" s híbkou 6 m, ýdatnosť prameňa Q:1,0
l/s a na vydanie povolenia na odber podzemnej vody s účelomĺa zav|ažovanie zelených plôch
podľa $ 26 a $ 21 vodného zákona na pozemku paľcela č). 24011k. ú. Miloslavov, podľa LV č.
284. Predpokladaná ročná spotľeba úŽitkovej vody je cca 70 m3 vody podľa meteoľologickej
situácie.

Nakoľko sú stavebnému úradu dobre znttmę pomery staveniska a Žiadosť poskytuje dostatočný
podklad pre posúdenie navrhovanej stavby' upúšťasa podľa $ 61 ods. 2 stavebného zákona od
ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním.
Do podkladov možno nahliadnuť na stavebnom úrade obce Miloslavov, počas stránkoqých dní
v pondelok a v stredu od 8.00 _ 16.45 hod., s obednou prestávkou od 12.00 _ 13.00.
Učastnícikonania môžu uplatnĺt'svoje námietĘ najneskôľ do 7 dní odo dňa doľučeniatejto
výny, zápisom do protokolu, alebo písomným podaním na tunajšom stavebnom úľade. V
rovnakej lehote oznźlmia svoje stanoviská dotknuté orgźny štátnej spľávy a dotknuté organizácie.
Na neskoršie podané námietky sa neprihliadne.
V súlade s $ 61 ods. 6 stavebného zákona, ak dotknuĘý orgán štátnej správy, ktoý bolvyrozumený
so začatímvodopľávneho konania, neoznámi v určenej dobe svoje stanovisko k navľhovanej
stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.Ak niektoý z
đotknutýchoľgánov potľebuje na riadne posúdenie dlhšíčas, pľedlŽi stavebný úrad najeho Žiadosť
lehotu pred jej uplynutím. Ak dotknuý oľgán v uľčenejalebo predlŽenej lehote neoznámi svoje
stanovisko k povoľovanej stavbe, má sa zato, że so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov
súhlasí.
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Veľejná vyhláška
Toto omĺímenieo začatívodopľávneho konania sa v zmysle 36 ods. 4 stavebného
$

zákona oznamuje účastníkomkonania veľejnou vyhláškou a vyvesí
sa po dobu

7 dní naúľadnej
tabuli obce Miloslavov. Súčasnesa zverejni
*äbouom sídle obce Miloslavov podľa $ 26 ods.
2 zttkona č. 7111967 Zb' o správnom konaní''u
po đobu7 đni.Posledný deň tejto lehoty je dňom
doručenia.
Potvrdenie oznámenia konania na uskutočnenie vodnej stavby a na vydanie povolenia
na odbeľ
podzemnej vody verejnou vyhláškou:
oznámenie bolo vyvesené dňa : ť l . aO 20
ozniĺmenie bolo zvesené dňa:
Pečiatka, podpis
Pečiatka, podpis

oznámenie sa doručí:
1. Úěastníkom konania verejnou vyhláškou
2. Ing. Alexander Menzl, AlŽbetin Dvor 39, gOO 42 Miloslavov
3' Ing.Beáta Menzlová Alžbetin Dvor 39, g00 42Miloslavov
Dotknuté oľgány a organizácie:
pkĺesný úrad Senec, odbor starostlivosti o životnépľostľedie, úsek štátnej vodnej správy,
Hurbanova 2l,
903
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