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OU-TN-OSZP2-2020/001384-018

Ing. Ľubomír Svetlík/684

16. 03. 2020

Vec
Zastavenie konania o vydanie povolenia na užívanie líniovej vodnej stavby – žiadosť o súhlas so späťvzatím návrhu
Stavebník, Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára – Váh s.r.o., Janka Palu 2/3, 914 41 Nemšová, doručil dňa 26.11.2019
Okresnému úradu Trenčín, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddeleniu štátnej správy vôd a vybraných zložiek
životného prostredia kraja (ďalej „OÚ Trenčín“) návrh na vydanie povolenia na užívanie líniovej vodnej stavby
„Odkanalizovanie mikroregiónu Vlára – Váh a intenzifikácia ČOV Nemšová“, časť „Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a
čistenie odpadových vôd okresu Ilava – 3. etapa: Aktivita č. 4 – pravý breh – kanalizácia“. Dňa 14.02.2020 stavebník doručil
OÚ Trenčín žiadosť o späťvzatie návrhu na vydanie povolenia na užívanie predmetnej líniovej vodnej stavby, ako dôvod
uvádza podanie žiadosti o predĺženie skúšobnej prevádzky uvedenej stavby.
OÚ Trenčín ako príslušný orgán štátnej správy v zmysle § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o
životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, orgán štátnej vodnej správy a
špeciálny stavebný úrad vo veciach vodných stavieb podľa § 60 ods. 1 písm. a) bod 2. zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a
o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov žiada v súlade s § 30 ods. 1 písm. b)
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej „správny poriadok“)
účastníkov konania v lehote 5 dní od doručenia tejto žiadosti o zaujatie stanoviska v predmetnej veci zastavenia konania o
vydanie povolenia na užívanie líniovej vodnej stavby z dôvodu späťvzatia návrhu stavebníkom. Ak sa účastník konania v
uvedenej lehote nevyjadrí, má sa za to, že súhlasí so zastavením konania.
Táto žiadosť o súhlas so späťvzatím návrhu sa oznamuje verejnou vyhláškou podľa § 26 ods. 1 správneho poriadku a v
zmysle § 73 ods. 4 vodného zákona z dôvodu líniovej vodnej stavby a veľkého počtu účastníkov konania a musí byť
vyvesená po dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu a na úradných tabuliach Mesta Nemšová, obcí Borčice,
Bolešov, Kameničany a Slávnica podľa ustanovenia § 26 ods. 2 správneho poriadku. Posledný deň vyvesenia je dňom
doručenia. Po zvesení verejnej vyhlášky žiadame túto zaslať s potvrdením vyvesenia a zvesenia na OÚ Trenčín, odbor
starostlivosti o životné prostredie.
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Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára - Váh, s.r.o. skratka názvu : RVSVV, s.r.o., J. Palu 2/3, Nemšová, Trenčín
Mesto Nemšová, Janka Palu 2/3, 914 41 Nemšová
Obec Borčice, Borčice, 018 53 Borčice
Obec Bolešov, Bolešov 78, 018 53 Bolešov
Obec Kameničany, Kameničany, 018 54 Kameničany
Obec Slavnica, Slavnica 209, 018 54 Slavnica
Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín 1
Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava-Staré Mesto
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK Odštepný závod Piešťany, Nábrežie Ivana Krasku 834/3, 921 80 Piešťany 1
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