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VEREJNÁ VYHLASKA
Oznámenie
o začatí stavebného konania vodnej stavby a upustenie od miestneho zisťovania a
ústneho konania
Okresný úrad Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej
vodnej správy podľa ustanovenia § 1 ods. 1 písm. c) a § 5 zákona 5. 525/2003 Z. z. o štátnej správe
starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov a podľa § 58 písm. c) a § 61 písm. a) a písm. c) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách
a o zmene zákona SNR 5. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)
v platnom znení, špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) a v súlade s ustanoveniami
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov
oznamuje
podľa § 61 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením § 73
vodného zákona dotknutým orgánom a účastníkom konania, že dňa 17.6.2019 začalo stavebné konanie
vodnej stavby „Levice - vodovodné potrubie Svätojánska pustatina“, ktorá sa bude realizovať
v meste Levice, k. ú. Levice na pozemkoch KN-E p. č.: 9636 a 9635 umiestnených mimo zastavaného
územia obce. Stavebníkom vodnej stavby je Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nitra.
Overenie dodržania súladu povoľovanej stavby s cieľmi a zámermi územného plánovania a
súhlas podľa § 120 stavebného zákona vydal všeobecný stavebný úrad Mesto Levice v liste č. j.: SÚ2019/6350-002/Jes. zo dňa 7.5.2019.
Popis stavby:
Predmetom predloženej PD je návrh riešenia vybudovania výtlačného vodovodného potrubia z HOPE
dl60x9,5 mm PN 10 v dĺžke 568 v súbehu s existujúcim výtlačným vodovodným potrubím DN 150
v lokalite Svätojánska pustatina v k. ú. Levice. V súčasnosti sú nehnuteľnosti v tejto časti zásobované
priamo z výtlačného potrubia DN 150 smerujúceho do vodojemu Krškany, čo spôsobuje nepriaznivé
hydraulické výkyvy v potrubí. Z tohto dôvodu je nevyhnutné vybudovať na ulici Svätojánsky vrch
prikládku k existujúcemu výtlačnému potrubiu, pričom nové potrubie bude prevádzkované ako
výtlačné a pôvodné existujúce bude zachované ako spotrebné s prípojkami. Začiatok nového
výtlačného potrubia je navrhovaný v spodnej časti ulice Svätojánsky vrch pri križovatke
s Družstevnou ulicou (št. cesta 11/564) a ukončenie na konci ulice pri poslednom dome na pozemku p.
č. 8968. Na připojovacích bodoch na staré potrubie budú osadené 3 ks zasúvadlových uzáverov
príslušného DN so zemnými súpravami a liatinovým poklopom. Potrubie bude uložené v zelenom
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páse alebo v krajnici asfaltovej a betónovej miestnej komunikácie. Na potrubí je navrhovaných
celkom 6 ks hydrantov DN 80 so zemnou súpravou v km 0,001 podzemný obyčajný hydrant Hl; km
0,120 podzemný kalníkový hydrant HK2; km 0,240 podzemný obyčajný hydrant H3; km 0,360
podzemný obyčajný hydrant H4; km 0,470 podzemný obyčajný hydrant H5; km 0,568 podzemný
vzdušníkový hydrant HV6. Potrubie bude opatrené vyhľadávacím signalizačným vodičom typu
CYKY 4 mm^. Prevádzkovateľom navrhovaného verejného vodovodu bude Západoslovenská
vodárenská spoločnosť, a.s., Nitra, OZ Levice.
Súčasne podľa § 61 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. v platnom znení pre dobrú znalosť pomerov
staveniska a dostatočné podklady pre posúdenie stavby upúšťa od miestneho zisťovania a ústneho
konania na pozemku investora.
Podľa ustanovenia § 61 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. v platnom znení môžu účastníci konania
a dotknuté orgány štátnej správy uplatniť svoje námietky a pripomienky najneskôr do 7 pracovných
dní odo dňa doručenia tohto oznámenia o začatí stavebného konania. Upozorňujeme účastníkov
konania a dotknuté orgány štátnej správy, že na námietky uplatnené po tomto termíne sa nebude
prihliadať.
Ak dotknutý orgán štátnej správy v určenej alebo predĺženej lehote neoznámi svoje stanovisko
k povoľovanej stavbe, má sa zato, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.
Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť v pracovných dňoch od
hod. do 14°° hod.
na Okresnom úrade Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátnej vodnej správe - IV.
poschodie, kancelária č. 415.
V súlade s ustanovením § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v platnom znení
účastníci konania a zúčastnené osoby majú možnosť sa pred vydaním rozhodnutia oboznámiť
s podkladmi a spôsobom ich zistenia na Okresnom úrade v Leviciach, odbor starostlivosti o životné
prostredie, štátna vodná správa - IV. poschodie, kancelária č. 415 (Dopravná 14, Levice) v priebehu
7 pracovných dní od doručenia tohto oznámenia v čase od 8:00 hod do 14:00 hod. a vyjadriť sa
k týmto podkladom, prípadne navrhnúť doplnenie podkladov k rozhodnutiu.

Ing. Eva CervenáKOva
vedúca odboru

Toto oznámenie musí byť vyvesené najmenej 15 dní na úradnej tabuli obce.
- 9 -07- 2019
Vyvesené dňa : ..........................................

Zvesené dňa:........................................

Pečiatka a podpis :

Pečiatka a podpis :

Doručuje sa :
- Mesto Levice

