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Vec
VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Dňa 09.03.2023 bolo pod č. OU-VT-OSZP-2023/001389-003 vydané vodoprávne povolenie, zmena stavby
pred dokončením - predĺženie termínu ukončenia stavby: „KANALIZÁCIA OBCÍ MIKROREGIÓNU
STREDNÉHO ZEMPLÍNA, CABOV – KANALIZÁCIA“, ktorým sa povolila zmena vodoprávneho povolenia č.j.
A/2006/01231-4/MS zo dňa 23.10.2006, v znení nesk. zmien (posledná zmena termínu ukončenia stavby č. OU-
VT-OSZP-2018/009496-003 zo dňa 10.10.2018 (právoplatné dňa 20.11.2018)). Nový termín ukončenia stavby sa
stanovil do 12/2027.
Okresný úrad Vranov nad Topľou, odbor starostlivosti o životné prostredie príslušný podľa § 5 zák. č. 525/2003
Z.z. „o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov“, v znení nesk.
predpisov, v spojení s § 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) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120, zák. č.
50/1976 Zb. „o územnom plánovaní a stavebnom poriadku“ (stavebný zákon), v súlade s § 69 „stavebného zákona“,
oznamuje doručenie vodoprávneho povolenia verejnou vyhláškou.
Doručenie vodoprávneho (stavebného) povolenia verejnou vyhláškou sa vykonáva z dôvodu, že sa jedná o stavbu
s veľkým počtom účastníkov konania.
Táto verejná vyhláška sa spolu s predmetným vodoprávnym povolením vyvesí na oznamovacej tabuli obce Cabov,
Sečovská Polianka, na OÚ Vranov nad Topľou – OSŽP a na webovej stránke MV SR: https://www.minv.sk/?
okresne-urady-klientske-centra&urad=60, na dobu 15-dní. Starosta obce zabezpečí oznámenie o vyvesení vyhlášky
v obecnom rozhlase alebo v mieste obvyklým spôsobom. Posledný deň vyvesenia verejnej vyhlášky je dňom
doručenia vodoprávneho (stavebného) povolenia.
Proti vodoprávnemu povoleniu je možné podať odvolanie do 15-dní odo dňa jeho oznámenia verejnou vyhláškou,
a to na OÚ Vranov nad Topľou – OSŽP.
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Po zvesení potvrdenú verejnú vyhlášku zaslať na tunajší OÚ-VT-OSŽP !

Ing. Anton Olah
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky
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