OBEC TOVARNÍK
Obecný úrad, Obrancov mieru 82/5, 955 01 Topoľčany
Naša zn. 813/2015

V Tovarníkoch, 09.11.2015

VEC
Oznámenie o začatí konania podľa § 63 odst. b) zákona 364/2004 Z. z.
Mgr. Katarína Jankovičová, bytom Malinová 2726/2, 955 01 Topoľčany požiadala
o vydanie povolenia na uskutočnenie vodnej stavby – studne na pozemku s parcelným
č. 935/384 v k. ú. Tovarníky.
Obec Tovarníky, ako príslušný stavebný úrad v prenesenej pôsobnosti a podľa §63, ods.
1), písm b) zákona č. 364/2004 o vodách Z. z. (vodný zákon) v znení neskorších predpisov
a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch a § 63 ods. b.) vodného zákona pre
vodnú stavbu – studňa na úžitkovú vodu, ktorá bude umiestnená na parcele č. 935/384
k. ú. Tovarníky.
Nakoľko obci sú dobre známe pomery a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre
posúdenie, upúšťa v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho šetrenia a ústneho
pojednávania.
Účastníci konania môžu uplatniť svoje námietky najneskôr do 8 dní odo dňa doručenia
tohto oznámenia, inak k nim nebude prihliadnuté.
V rovnakej lehote doložia svoje stanoviská aj dotknuté orgány štátnej správy. Ak dotknutý
orgán , ktorý bol vyrozumený o začatí konania, neoznámi v určenej lehote svoje stanovisko
k navrhovanému umiestneniu, má za to , že s ňou z hľadiska ním sledovaných záujmov
súhlasí.
Do podkladov konania možno nahliadnuť na Obecnom úrade Tovarníky, Obrancov mieru
82/5, 955 01 Topoľčany, v stránkové dni :
Po : 7 00 - 12 00 12 30 - 16 00
St : 7 00 - 12 00 12 30 - 17 00
Št : 7 00 - 12 00 12 30 - 15 00

Ing. Marián Nováčik
starosta obce v.r.
Doručuje sa : Mgr. Katarína Jankovičová, Malinová 2726/2, 955 01 Topoľčany
Pharm Dr. Janka Nadzamová, Dr. Pantočku 206, 955 01 Tovarníky
Martin Martoš , A. Hlinku 4670, 955 01 Topoľčany

