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Vec
Žiados# o vydanie stavebného povolenia - "Vodozádržné opatrenia v obci Drahovce"
D#a 21. 12. 2020 bola na Okresný úrad Pieš#any, odbor starostlivosti o životné prostredie doru#ená žiados#
stavebníka Obec Drahovce, Hlavná 429/127, 922 41 Drahovce, I#O 00 312 461 o vydanie stavebného povolenia
na uskuto#nenie vodnej stavby:
„Vodozádržné opatrenia v obci Drahovce“
ktorá bude realizovaná na pozemkoch parc. KN reg. „C“ #. 91/1, 563/4, 563/5, 563/6, 572/1, 572/2, 572/3, 883/31,
883/45, 2350/2, k. ú. Drahovce.
Stru#ný popis stavby:
Ú#elom projektu je kombinácia viacerých vodozádržných opatrení, ktoré budú zachytáva# vodu z povrchového
odtoku zo striech budov do podzemných nádrží a následne pomocou „SMART“ riešenia bude využívaná na
zavlažovanie riešeného územia. Spolu s ú#elným zadržiavaním vôd z povrchového odtoku sa dosiahne primeraná
závlaha a zlepšenie mikroklímy v prostredí prevažne v období suchého leta. Výmenou nepriepustných povrchov za
plochy zelene s funk#nou vegetáciou podporujúcou výpar sa vybudujú reten#né systémy slúžiace na zachytávanie
vody z povrchového odtoku.
Uvedeným d#om bolo za#até stavebné konanie.
Okresný úrad Pieš#any, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy pod#a
ustanovenia § 5 ods. 1 zákona #. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán štátnej vodnej správy pod#a
§ 61 písm. a) a c) zákona #. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR #. 372/1990 Zb. o priestupkoch
v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov a ako špeciálny stavebný úrad pod#a
ustanovenia § 120 zákona #. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení
neskorších predpisov, oznamuje pod#a § 73 vodného zákona a § 61 ods. 1 a 4 stavebného zákona za#atie stavebného
konania všetkým ú#astníkom konania, dotknutým organizáciám a orgánom štátnej správy verejnou vyhláškou.
Nako#ko sú stavebnému úradu dobre známe pomery staveniska a žiados# poskytuje dostato#ný podklad pre
posúdenie navrhovanej stavby, upúš#a v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho zis#ovania a ústneho
pojednávania.
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Ú#astníci konania, dotknuté orgány a organizácie môžu svoje námietky k žiadosti o stavebné povolenie uplatni#
najneskôr do 7 pracovných dní odo d#a doru#enia tohto oznámenia, inak nemusia by# ich námietky zoh#adnené.
Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnu# na Okresnom úrade Pieš#any, odbor starostlivosti o životné prostredie,
Krajinská cesta 5053/13, 921 25 Pieš#any v stránkové dni.
Ak sa niektorý z ú#astníkov konania nechá zastupova#, musí jeho zástupca predloži# písomnú plnú moc s overeným
podpisom toho ú#astníka, ktorý sa nechá zastupova#.
Oznámenie má povahu verejnej vyhlášky pod#a ustanovenia § 61 ods. 4 stavebného zákona. Oznámenie musí by#
vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Drahovce. Za de# doru#enia sa považuje posledný de# vyvesenia
tohto oznámenia.
Po uplynutí doby ur#enej na vyvesenie bude verejná vyhláška vrátená na tunajší úrad s vyzna#eným dátumom
vyvesenia a zvesenia.
Doru#í sa
1. Obec Drahovce, Hlavná 429/127, 922 41 Drahovce
2. Michlovský, spol. s r.o., Letná 796/9, 921 01 Pieš#any
3. Západoslovenská energetika, a.s., #ulenova 6, 816 47 Bratislava
4. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
5. SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
6. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Limbová 6, 917 01 Trnava
7. Krajský pamiatkový úrad, Cukrová 1, 917 02 Trnava
8. SVP, š. p., OZ Pieš#any, Nábrežie I. Krasku 834/3, 921 80 Pieš#any
9. Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Kollárová 8, 917 02 Trnava
10. Okresné riadite#stvo Hasi#ského a záchranného zboru v Pieš#anoch, Dopravná 1,
921 01 Pieš#any
11. Okresný úrad Pieš#any, odbor starostlivosti o životné prostredie, ku spisu
12. Doru#enie verejnou vyhláškou

Ing. Peter Sedlák
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky
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