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Vec
“Rozšírenle kanalizačnej siete obce Šemsa, SO 001 Splašková kanalizácia, stoka AC‘ - oznamenie kolaudacneho
rozhodnutia verej~~yyhláškou

OZNÁMEN IE

o vydani vodoprávneho povolenia na užívanie časti vodnej stavby „Rozšírenie kanalizačnej siete obce Šemša, SO 001
Splasková kanalizácia, stoka AC‘ podľa ~ 26 ods. 4 zákona 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 znení neskorších predpisov a podIa 82
zákona č. 50/1976 Zb. o úzeiniioin plánovaní a slavebnom poniadku (stavebný zákon) v znení neskorškh piedpisov a
vyhlasky MŽP SR Č. 453/200 Z z., ktorou sa vykonavajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

verejnou vyhláškou.

Na základe žiadosti stavebníka, Obce Šemsa, zastupenej starostom, 044 21 Šemša, podanej dňa 29. 01. 2020 bob
Okresným úradom Košice — okolie, odborom starostlivosti o životné prostredie dňa 25. 03. 2020 vydané rozhodnutie Č.
OU-KS-OSZP-2020/003087, ktorým bob povolené uživanie časti vodnej stavby „Rozšírenie kanalizačnoj siete obce Semša,
SO 001 Splašková kanalizácia, stoka AC“.

Toto oznámenie ma povahu verejnej vyhlášky podIa 73 ods. 9 vodneho zákona a musí byť vyvesene Po dobu 15 dni na
úradnej tabuli obce spolu s rozhodnutim Č. OU-KS-OSZP-2020/003087 zo dňa 25. 03. 2020. Posledný de( tejto lehotyje
dňom doručenia.

Proti tomuto rozhodnutiu sa ucastnici konania můžu podIa ~ 53 a nasl. zákona č. 71/1 967 Zb. o správnom konani
(správny poriadok) v znení neskoršich predpisov odvolat‘ do 15 dní odo dňa oznámenia tohto rozhodnutia na Okresný
úrad Košice — okolie, odbor starostlivostí o životné prostredie, Hroncova 13, Košice.

Po ukončení vývesnej lehoty žiadame potvrdené oznámenie vrátit‘ na tunajší úrad.

Príloha:

- rozhodnutie Č. OU-KS-OSZP-2020/003087 zo dňa 25. 03. 2020
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