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Oznámenie o za#atí konania - verejná vyhláška

Stavba : „Kanalizácia Zemplínska Teplica – Cintorínska ulica – zmena stavby“.
- oznámenie o za#atí vodoprávneho konania

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Listom zo d#a 15.07.2021, doru#eným d#a 23.07.2021, bol Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o životné
prostredie, orgán štátnej vodnej správy požiadaný obcou Zemplínska Teplica o vydanie vodoprávneho povolenia
pre stavbu „Kanalizácia Zemplínska Teplica – Cintorínska ulica – zmena stavby “.

Uvedeným d#om bolo za#até vodoprávne konanie.

Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný správny orgán pod#a § 2 ods.3,
§ 3 ods.1 a § 4 ods.1 zákona #.180/2013 o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v spojení s § 5 zákona 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy pod#a § 61 zák. NR SR #.364/2004 Z.z. o vodách a
o zmene zákona SNR #.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a ako špeciálny
stavebný úrad pod#a § 120 zák.#.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon ), v
znení neskorších predpisov, v súlade s ustanovením § 26 vodného zákona a § 61 ods.1 stavebného zákona, v súlade
§ 73 ods.6 vodného zákona

oznamuje za#atie vodoprávneho konania

vo veci vydania povolenia na uskuto#nenie vodnej stavby „Kanalizácia Zemplínska Teplica – Cintorínska ulica –
zmena stavby“, ú#astníkom konania, zú#astneným osobám, dotknutým organizáciám a orgánom štátnej správy.

Navrhovaná stavba je umiestnená v katastrálnom území Zemplínska Teplica, na pozemkoch registra „C“ KN parc.#.
877, 290, 895

Na predmetnú stavbu bolo pod #.j. 1423/148/2021 zo d#a 18.05.2021 vydané územné rozhodnutie mestom Se#ovce–
stavebný úrad.
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Stavba rieši výstavbu splaškovej kanalizácie a kanaliza#ných prípojok na ulici Cintorínska v obci Zemplínska
Teplica s odvedením splaškových odpadových vôd do jestvujúcej kanalizácie a jestvujúcej #OV Zemplínska Teplica.
Kanalizácia bude vedená popri miestnej komunikácii a v jej krajnici. Pri výstavbe dôjde ku križovaniu cesty II/552.
Križovanie je navrhnuté pretlá#aním oce#ovej chráni#ky, do ktorej sa uloží kanaliza#né potrubie.

#lenenie stavby na stavebné objekty :
Stavebné objekty :
SO 01 – Kanalizácia
SO 02 – Kanaliza#né prípojky
SO 03 – Križovanie s komunikáciou

Stru#ný popis jednotlivých stavebných objektov:
SO 01 – Kanalizácia
Za#ína od bodu napojenia a vedie pri miestnej ceste a v jej krajnici. Na trase sú umiestnené kanaliza#né šachty a
odbo#ky k nehnute#nostiam.
Celková d#žka potrubia je 336,89 m a je z PVC D 315 mm, SN 12 – 280,03 m a D315-HDPE 100 PN 10 315x18,7
– 56,86 m. Na za#iatku trasy pred jestvujúcou š6 kanalizácie 3. Etapy v bode napojenia sa osadí priebežná šachta a
samotnom napojení bude pred š6 jestvujúceho potrubia odbo#ovacia tvarovka. Kanaliza#ná šachta š4 bude uložená
s poklopom na úrovni dna jestvujúceho rigolu. Poklop bude vodotesný.
Poklop šachty š3 bude po vybudovaní ukon#ení za#ahovacej šachty umiestnený ved#a priepustu tiež s vodotesným
poklopom

SO 02 – Kanaliza#né prípojky
Ú#elom objektu je odvádzanie splaškových odpadových vôd z jednotlivých nehnute#ností do gravita#nej
kanaliza#nej siete. Kanaliza#né prípojky sú navrhnuté pre všetky nehnute#nosti bytového charakteru a objekty
ob#iansko-technického vybavenia.
Kanaliza#né prípojky sú navrhnuté z plnostenných rúr PVC DN 150 mm SN8.
Prípojka z dielne 79,17 m
Po#et kanaliza#ných prípojok 12 ks
D#žka domových prípojok 50,4 m
D#žka všetkých prípojok 129,57 m

SO 03 – Križovanie s komunikáciou
Pri výstavbe dôjde ku križovaniu cesty II/552. Križovanie je navrhnuté pretlá#aním oce#ovej chráni#ky D530x10
mm, do ktorej sa uloží kanaliza#né potrubie . D#žka pretlá#ania od šachty š5 po š6 je 11,90 m

Nako#ko sú orgánu štátnej vodnej správy dobre známe pomery staveniska a žiados# o vydanie vodoprávneho
povolenia spolu s doloženými dokladmi poskytuje dostato#ný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, upúš#a
sa v zmysle § 61 ods.2 stavebného zákona od ústneho pojednávania a miestneho zis#ovania.

Do dokladov konania možno nahliadnu# na Okresnom úrade Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie,
Nám mieru #.804/1, Trebišov (3. poschodie #. dverí 39).
Ú#astníci konania a zú#astnené osoby môžu svoje námietky a stanoviská uplatni# najneskôr pri ústnom pojednávaní,
inak sa na ne neprihliadne.
Zárove# máte možnos# pred vydaním rozhodnutia vyjadri# sa k podkladom rozhodnutia i k spôsobu jeho zistenia,
prípadne navrhnú# jeho doplnenie.

Ak sa niektorý z ú#astníkov konania nechá v konaní zastupova#, musí jeho zástupca predloži# písomné
plnomocenstvo toho ú#astníka konania, ktorý sa dal zastupova#.
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Vlastníci susedných pozemkov, budú upovedomení o za#atí vodoprávneho konania formou verejnej vyhlášky
zverejnenej na:
1. Úradná tabu#a obce Zemplínska Teplica
2. Úradná tabu#a Okresného úradu Trebišov
3. Elektronická úradná tabu#a Okresného úradu Trebišov

Rozde#ovník pre Okresný úrad Trebišov :
1. Okresný úrad Trebišov, M.R.Štefánika 32,075 01 Trebišov
OSŽP - úsek OH, ŠOP,
OCDaPK

Rozde#ovník pre Okresné riadite#stvo policajného zboru v Trebišove :
1. ORPZ TV, Okresný dopravný inšpektorát, M.R.Štefánika 2319/180, 075 01 Trebišov

Toto oznámenie o za#atí vodoprávneho konania #. OU-TV-OSZP-2021/007962-007 zo d#a 02.11.2021 má povahu
verejnej vyhlášky a musí by# vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli.

Vyvesené d#a ........................... Zvesené d#a ...........................

Pe#iatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie alebo zvesenie oznámenia #íslo OU-TV-
OSZP-2021/007962-007 zo d#a 02.11.2021. Doklad o vyvesení a zvesení žiadame predloži# na orgán štátnej vodnej
správy.

Ing. Stanislav Bogdányi

vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Rozde#ovník k #íslu OU-TV-OSZP-2021/007962-007

Obec Zemplínska Teplica, Okružná 340/2, 076 64 Zemplínska Teplica
Košický samosprávny kraj, Nám. Maratónu Mieru 1, 040 01 Košice-Staré Mesto
Východoslovenská distribu#ná, a.s., Mlynská 31, Košice - Staré Mesto, 040 01 Košice 1
Okresný úrad Trebišov, M. R. Štefánika 1161/184, 075 26 Trebišov 1
Okresné riadite#stvo Policajného zboru v Trebišove, M. R. Štefánika, 075 01 Trebišov 1
Správa ciest Košického samosprávneho kraja, Nám. Maratónu Mieru 1, 040 01 Košice-Staré Mesto
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove, Jilemnického 3370/2, 075 01 Trebišov 1
Krajský pamiatkový úrad Košice, Hlavná, 040 01 Košice 1
SPP - distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15
MICHLOVSKÝ, spol. s r.o., Letná, 921 01 Pieš#any 1


