OBEC BOJNIČKY
SPOLOČNÝ OBECNÝ ÚRAD V HLOHOVCI
Podzámska 39, 920 01 Hlohovec
č. 290/2016 - MS
2016
Vybavuje: Ing. Seewaldová

v Hlohovci 18.5.

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Oznámenie
o začatí konania o umiestnení stavby a upustenie od ústneho konania
________________________________________________________________________
Obec Dvorníky v zastúpení starostu obce Mgr. Ľuboša Gubáňa podala dňa 11.5. 2016 na
tunajšom úrade návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „Verejný vodovod Dvorníky –
časť Posádka“ na pozemkoch parc.č. 18/1, 117/5 (parcely registra „C“) a 42 (parcela registra „E“)
v kat. území Posádka, v obci Dvorníky.
Stavba obsahuje nasledovné stavebné objekty a prevádzkové súbory:
Vodojem a manipulačná komora
Verejný vodovod - vodovodné rozvody
- vodovodné prípojky
Požiarna nádrž
Čerpacia stanica ČS1
Automatická tlaková stanica + úpravňa vody + hygienické zabezpečenie vody
Elektro – časť
Popis stavby:
Jedná sa o vybudovanie vodovodu v obci Dvorníky časť Posádka, ktorý bude napojený na
vybudovaný prieskumný hydrogeologický vrt HP-1 v areáli kultúrneho domu. Vodovod je navrhnutý
z rúr HDPE DN 100 dĺžky 813,10 m a DN 80 dĺžky 117,10 m, t.j. celkovej dĺžky 930,20 m.
Súčasťou stavby budú vodovodné odbočenia – prípojky po hranicu pozemku jednotlivých
nehnuteľností.
Obec Bojničky – Spoločný obecný úrad v Hlohovci, ako príslušný stavebný úrad v súlade
s ustanovením §36 Zák.č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný
zákon/, v znení neskorších predpisov oznamuje začatie územného konania známym účastníkom
konania a dotknutým orgánom. Vzhľadom k tomu, že predložený návrh poskytuje dostatočný
podklad pre jeho posúdenie, stavebný úrad upúšťa od ústneho pojednávania spojeného s miestnym
zisťovaním.
Účastníci konania, ako aj dotknuté orgány môžu uplatniť svoje námietky a pripomienky k
predloženému návrhu najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia. Na
neskoršie podané námietky sa neprihliadne.
Do podkladov rozhodnutia a projektovej dokumentácie možno nahliadnuť na stavebnom úrade.
Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 36 ods. (4) stavebného zákona č. 50/1976
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov.

-2Oznámenie musí byť vyvesené 15 dní na úradnej tabuli príslušnej obce. Za deň doručenia sa pokladá
posledný deň vyvesenia tohoto oznámenia.

Ing. Igor Bojnanský
starosta obce

Vyvesené:

Zvesené:

Oznámenie sa doručí:
1/ Obec Dvorníky – starosta obce Mgr. Ľuboš Gubáň
2/ Slovak Telekom a.s., Poštová 1, Žilina
3/ Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, Bratislava
4/ SPP – distribúcia a.s., Ľ. Podjavorinskej 10, Nové Mesto nad Váhom
5/ Okresný úrad Hlohovec – odbor starostlivosti o ŽP, Jarmočná 3, Hlohovec
6/ Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Limbová 6, Trnava
7/ Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, Dopravná 1, Piešťany
8/ Okresný úrad Trnava – odbor cestnej dopravy a PK, Kollárova 8, Trnava
9/ Okresné riaditeľstvo PZ v Trnave – Okresný dopravný inšpektorát, Starohájska 3, Trnava
10/ Správa a údržba ciest TTSK, Bulharská 39, Trnava
11/ Krajský pamiatkový úrad Trnava, Cukrova 1, Trnava
Účastníkom konania sa oznámenie doručuje formou verejnej vyhlášky.

