OBEC PAPRADNO
OBECNÝ ÚRAD 315
018 13 Papradno

Naše číslo
3770/2020 – EC 33-10

Vybavuje/linka
Ing. Anna Pozníková, 042/4393275

v Papradne, dňa
27. apríla 2020

Oznámenie
o začatí vodoprávneho stavebného konania a upustenie od ústneho
pojednávania a miestneho zisťovania
Jozef Baštek, Drevárska 33, Predmier, 013 51 podal dňa 24. 4. 2020 na tunajšom úrade
žiadosť o stavebné povolenie na vodnú stavbu – Vŕtaná studňa s prípojkou vody a o povolenie
na osobitné užívanie vôd pre plánovanú stavbu rodinného domu na pozemku KNC 4402/2 v k.ú.
Papradno ako zdroj pitnej vody.
Stavba studne bude umiestnená na pozemku KN-C parc. č. 4402/2 pre rekreačnej chat s.č.
2519 na parcele KNC 4440 v k.ú. Papradno..
Uvedeným dňom bolo začaté vodoprávne stavebné konanie a konanie o osobitnom užívaní
vôd.
Obec Papradno, v súlade s ustanovením § 73 zák.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 platnom
znení (ďalej len vodný zákon) a § 61 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku v znení neskorších zákonov, v spojení s § 26 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
(správny poriadok)
oznamuje
začatie vodoprávneho a stavebného konania stavby dotknutým orgánom štátnej správy a známym
účastníkom konania a pretože sú stavebnému úradu dobre známe pomery na stavenisku a žiadosť
obsahuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby,
upúšťa
v zmysle § 61 odst. 2 stavebného zákona od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania.
Vzhľadom pre veľký počet účastníkov konania oznamuje sa začatie stavebného konania verejnou
vyhláškou
Podľa § 61 odst. 3 stavebného zákona: Účastníci konania môžu uplatniť svoje námietky a
pripomienky najneskôr do 15 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia, inak sa k nim
neprihliadne.
Vzhľadom na mimoriadnu situáciu v súvislosti so šíriacim sa ochorením do podkladov
rozhodnutia možno nahliadnuť na tunajšom úrade v úradných hodinách /v pondelok, od 8,00 hod
do 11,00 hod; utorok od 8,00 hod do 11,00 hod ; streda od 8,00 hod do 11,00 hod a od 13,00 hod
do 16.00 hod; piatok od 8,00 hod do 11,00 hod hod/.
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V súlade s ust.§ 61 odst. 6. stavebného zákona: Dotknuté orgány oznámia svoje stanoviská
a uplatnia ich najneskoršie pri ústnom pojednávaní, t.j. v rovnakej lehote, v ktorej môžu uplatniť
svoje pripomienky a námietky účastníci konania. Ak tak dotknutý orgán neurobí v určenej lehote
má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.
Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, jeho zástupca musí predložiť písomné
plnomocenstvo s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.
Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa §61 ods. 4 v spojení § 26 ods. zákona
71/1967 Zb. (správny poriadok). Toto oznámenie musí byť vyvesené po dobu 15 dní na
úradnej tabuli obce spôsobom v mieste obvyklým. na web stránke obce Papradno.

Ing. Roman Španihel
starosta obce
Oznámenie bude vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli a na web stránke obce Papradno.
Vyvesené dňa:.........................................

Zvesené dňa:..........................................

Odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby:.............................................................................

Účastníci konania:
1.Navrhovateľ: Jozef Baštek, Drevárska 33, 013 51 Predmier
2. Projektant: Ing. Anna Koreníková, Tatranská294/11-1, považská Bystrica
Vlastníci susedných pozemkov:
1. Klabník Jozef, SNP 1467-109/6, Považská Bystrica
2. ostatní verejnou vyhláškou
Na vedomie:
Okr.úrad Považská Bystrica, Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica
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