OBEC RÁZTOČNO
Obecný úrad, ul. Morovnianska 464/1, 972 31 Ráztočno
___________________________________________________________________________
Číslo: 2/2015

V Ráztočne 02. 06. 2015

Vybavuje: J. Radovská

Verejná vyhláška
OZNÁMENIE
o začatí vodoprávneho konania a upustenie od miestneho šetrenia
a ústneho pojednávania
Dňa 02.06. 2016 podal investor vodnej stavby
Ján Fajka, ......, Ráztočno,
na Obec Ráztočno, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy a špeciálny stavebný úrad žiadosť
o povolenie podľa § 21 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene a doplnení zákona SNR
č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) na osobitné
užívanie vôd a podľa § 26 vodného zákona na uskutočnenie vodnej stavby – kopaná studňa
na individuálne zásobovanie úžitkovou vodou vodou.
Vodná stavba bude umiestnená v katastrálnom území Ráztočno, na pozemku parc.č.
852/21, k. ú. Ráztočno. Podzemná voda bude odoberaná za účelom individuálneho
zásobovania úžitkovou vodou.
Dňom 02. 06. 2016 bolo začaté stavebné – vodoprávne konanie.
Starosta obce Ráztočno, ako príslušný správny orgán, podľa § 13 ods. 5, ! 27 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ako príslušný orgán štátnej
vodnej správy a špeciálny stavebný úrad podľa § 63 ods. 1 písmeno a) vodného zákona, v súlade
s ustanoveniami § 73 vodného zákona a § 61 zákona 50/1976 Zb. v znení nesk. predpisov
(stavebný zákon), oznamuje začatie vodoprávneho konania dotknutým orgánom štátnej správy
a známym účastníkom konania a súčasne upúšťa od miestneho šetrenia a ústneho pojednávania.
Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť na Obecnom úrade v Ráztočne,
Morovnianska 464/1, počas stránkových dní.
Účastníci konania a orgány štátnej správy môžu uplatniť svoje námietky a pripomienky
najneskôr do 8 dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, inak sa na ne nebude prizerať. Ak
niektorý z orgánov štátnej správy potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, predĺži tunajší úrad
na jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím. Ak dotknutý orgán štátnej správy v určenej alebo
predĺženej lehote neoznámi svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, predpokladá sa, že so
stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

Ivan Škrteľ, v.r.
starosta obce
Doručuje sa:
- Ignác Bajza, ............ Ráztočno
- Stanislav Gilan, ....................., Ráztočno
- ostatní účastníci vodopráv. konania verejnou vyhláškou vyvesenou na úrad.tabuli obce,
zverejnením na web-stránke obce

