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Vec
O Z N Á M E N I E
o začatí stavebného konania
a pozvánka na ústne pojednávanie

Obec Rakovo, Rakovo č. 8, 038 42 Rakovo IČO : 00 647 365, podala dňa 20.08.2020 na Okresnom úrade Martin,
odbore starostlivosti o životné prostredie žiadosť o vydanie stavebného povolenia na vodnú stavbu „Komunikácie a
inžinierske siete IBV Rakovo – Východ k.ú. Rakovo“ v rozsahu stavebných objektov SO 02 Rozšírenie verejného
vodovodu + SO ATS Rakovo – IBV Panské a IBV Východ, SO 08 Rozšírenie splaškovej kanalizácie, na pozemkoch
s parc. č. KN-C 118/6, 118/7, 337/1 (KN-E 347), 347, 373/2, 469 k. ú. Rakovo.

Uvedeným dňom sa začalo stavebné konanie.

Okresný úrad Martin, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 5
zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov, podľa § 61 a § 71 zák. č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990
Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení a ako špeciálny stavebný úrad podľa
§ 120 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v platnom znení (stavebný zákon), v súlade
s ustanovením § 18 ods.3 zák.č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (správny poriadok)
oznamuje začatie konania podľa § 73 vodného zákona a § 61 stavebného zákona zainteresovaným orgánom štátnej
správy a známym účastníkom konania a súčasne nariaďuje na prerokovanie predloženého návrhu ústne pojednávanie
spojené s miestnym zisťovaním

dňa 22.12.2020 (utorok) o 10,00 hod.,
so stretnutím pozvaných - Kultúrny dom, Rakovo.

Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť pred dňom ústneho pojednávania na Okresnom úrade Martin, odbore
starostlivosti o životné prostredie, v úradných hodinách, č. dverí 521 a pri ústnom pojednávaní.
Účastníci konania môžu svoje námietky k návrhu uplatniť najneskôr pri tomto konaní.

V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská aj dotknuté orgány. Ak niektorý z dotknutých orgánov potrebuje na
riadne posúdenie dlhší čas, predĺži špeciálny stavebný úrad na jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím. Na neskoršie
uplatnené stanoviská špeciálny stavebný úrad nemusí prihliadnuť. Ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej
lehote neoznámi svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných
záujmov súhlasí.
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V zmysle ustanovenia § 32 správneho poriadku budú predložené doklady, písomnosti, návrhy, vyjadrenia podkladmi
pre rozhodnutie a v zmysle ustanovenia § 33 ods. 2 správneho poriadku dáva OÚ Martin, OSŽP účastníkom konania,
dotknutým orgánom štátnej správy možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia k uvedeným podkladom vyjadrili.

Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú plnú moc.

Toto oznámenie sa účastníkom konania oznamuje podľa § 61 ods. 2 a ods. 4 stavebného zákona v spojení s § 26
správneho poriadku verejnou vyhláškou vyvesením po dobu 15 dní na úradných tabuliach Obce Rakovo a Okresného
úradu Martin. Súčasťou oznámenia je aj situačný výkres z projektovej dokumentácie. Posledný deň vyvesenia
verejnej vyhlášky sa považuje za deň doručenia oznámenia.

Doručuje sa interne:
1. Okresný úrad Martin, OSŽP, odd. ŠSOH, Nám. S.H. Vajanského 1, 036 58 Martin
2. Okresný úrad Martin, OSŽP, odd. ŠSOPaK, Nám. S.H. Vajanského 1, 036 58 Martin
3. Okresný úrad Martin, PLO, Ul. P. Mudroňa 45, 036 01 Martin
4. OR H a ZZ, V. Žingora 30, 036 01 Martin

Doručuje sa formou verejnej vyhlášky:
1. Vlastníci pozemkov a stavieb dotknutých stavbou formou verejnej vyhlášky
2. Vlastníci susedných pozemkov a stavieb dotknutých stavbou formou verejnej vyhlášky

Toto oznámenie má charakter verejnej vyhlášky, musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradných tabuliach Obce
Rakovo a Okresného úradu Martin. Zároveň žiadame o zverejnenie verejnej vyhlášky aj iným spôsobom v mieste
obvyklým podľa § 26 ods. 2 Správneho poriadku. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

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

.......................................................... ...................................................................
Pečiatka a podpis oprávnenej osoby Pečiatka a podpis oprávnenej osoby

Po uplynutí doby určenej na vyvesenie žiadame, aby bola verejná vyhláška vrátená späť s vyznačením uvedených
údajov.

Ing. Miroslav Matula
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Rozdeľovník k číslu OU-MT-OSZP-2020/014017-004

Obec Rakovo, Rakovo 8, 038 42 Rakovo
ING-BAU, s.r.o., Azalková 6533/28, 974 01 Banská Bystrica 1
VODAPROJEKT, s.r.o., Nad brehmi 3104/19, 026 01 Dolný Kubín 1
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s., Kuzmányho 25, 036 80 Martin 1
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská, 817 62 Bratislava-Staré Mesto
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SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44b, 825 11 Bratislava-Ružinov
Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 1
Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánske námestie, 010 01 Žilina 1
Energotel,a.s., Miletičova 7, 821 08 Bratislava 2
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava-Ružinov


