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Vec
Oznámenie o začatí stavebného konania spojeného s vodoprávnym konaním
VEREJNÁVYHLÁŠKA
Jarmila Kohútová, Štúrova 1305/10, 024 04 Kysucké Nové Mesto zastúpená splnomocnencom Pavol Papučík –
STUDIO A.P.P., Rudina 199, 023 31 Rudina podala dňa 28.04.2021 na Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, odbor
starostlivosti o životné prostredie na úsek štátnej vodnej správy žiadosť o stavebné povolenie na vodnú stavbu
„Odvodnenie svahu – štrkové drény“ k hlavnej stavbe „Novostavba RD, Radoľa“ spojené s povolením na odvedenie
vôd zo svahu pozemku do povrchových vôd- Vadičovský potok situovanej na pozemku parcelné číslo KN-C 50/1,
51/2 v katastrálnom území Radoľa.
Stavbu tvoria objekty:
- Drenážna vetva A - dĺžky 83 m
- Drenážna vetva B - dĺžky 98 m
- Betónový blok
Dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné a vodoprávne konanie.
Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o životné prostredie, na úseku štátnej vodnej správy ako
príslušný orgán miestnej štátnej správy podľa § 2 a § 4 zákona číslo 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako príslušný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie
podľa § 5 zákona číslo 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov a podľa § 61 písm. c) zákona číslo 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990
Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona
číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, v
súlade s ustanovením § 26, § 21 a § 73 vodného zákona a § 61 stavebného zákona oznamuje začatie stavebného
konania dotknutým orgánom a známym účastníkom konania a nakoľko sú mu dobre známe pomery staveniska a
žiadosť poskytuje dostatočný podklad na posúdenie navrhovanej stavby, upúšťa špeciálny stavebný úrad podľa § 61
ods. 2 stavebného zákona od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania.
Účastníci konania a dotknuté orgány štátnej správy sa môžu s predloženými dokladmi oboznámiť na Okresnom
úrade Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o životné prostredie (na adrese uvedenej v záhlaví) a uplatňovať
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všetky svoje práva účastníkov konania v lehote do 8 dní odo dňa doručenia tohto oznámenia a oznámiť svoje návrhy
a vyjadrenia, ako aj dôkazy a skutočnosti ako podklady k vydaniu rozhodnutia.
Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú plnú moc. V zmysle
ustanovení §§ 32 a 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len „správny poriadok“) budú
predložené doklady, písomnosti, návrhy a vyjadrenia podkladmi pre vydanie rozhodnutia.
K pripomienkam a námietkam, ktoré mohli byť uplatnené v územnom konaní alebo pri prejednávaní územného
plánu zóny sa podľa § 61 ods. 1 stavebného zákona neprihliada.
Podľa § 61 ods. 5 stavebného zákona, ak dotknutý orgán potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, stavebný úrad
na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím primerane predĺži. Ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej
lehote neoznámi svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných
záujmov súhlasí.

Oznámenie sa doručí:
1. Jarmila Kohútová, Štúrova 1305/10, 024 04 Kysucké Nové Mesto
2. Pavol Papučík – STUDIO A.P.P., Rudina 199, 023 31 Rudina - splnomocnenec
3. Ing. Marian Papp, Alexandra Rudnaya 34 010 01 Žilina. - projektant
4. Obec Radoľa, 023 36
5. SVP š.p., OZ Piešťany, Nábr. I. Krasku 834/3, 921 80 Piešťany
6. Ostatní účastníci verejnou vyhláškou

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené 15 dní na úradnej tabuli Okresného úradu
Kysucké Nové Mesto a obce Radoľa spôsobom v obci obvyklým.

vyvesené dňa: ................................... zvesené dňa:...........................
pečiatka, podpis pečiatka, podpis

Po uplynutí lehoty určenej na vyvesenie, žiadame obec Radoľa túto vyhlášku zaslať späť na Okresný úrad Kysucké
Nové Mesto s vyznačením uvedených údajov.

Mgr. Ivana Čopková
vedúca odboru
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky
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