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Vec
..Zásobovanie obcí Trhovište, Moravany, Rakovec nad Ondavou, Horovce, Tušice, Tušická
Nová Ves pitnou vodou. časť Rakovec nad Ondavou·· - oznámenie o začatí stavebného
konania a o nariadení ústneho konania - verejnou vyhláškou.

Vyhláška
Žiadateľ: Združenie obcí mikroregiónu POONDAVIE, 072 04 Trhovište 121, doručil dňa
21.6 ..2019 Okresnému úradu Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie žiadosť na
uskutočnenie vodnej stavby: ..Zásobovanie obcí Trhovište, Moravany, Rakovec nad Ondavou,
Horovce, Tuš icc, Tušická Nová Ves pitnou vodou, časť Rakovec nad Ondavou" podľa § 26
zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990
Zb. o priestupkoch v Lnení neskorších predpisov.

Na základe predloženej žiadosti Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné
prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy v zmysle § 5 zákona č. 525/ 2003 Z. z. o štátnej
správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších prá\ nych predpi sov podľa § 61 zákona č.364/2004 Z. z. o vodách a o zmene
zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších
predpi sov a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zák. č.50/ 1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku v platnom znení
oznamuJe
začatie

konania vo veci povolenia zmeny líniovej vodnej stavby „Zásobovanie obcí Trhovište,
Moravany. Rakovec nad Ondavou, Horovce, Tušice, Tušická Nová Ves pitnou vodou, časť
Rakovec nad Ondavou".

Navrhovaná zmena stavba bude realizovaná na pare. reg. ··c"
256. 240, 244, 242/1 , 278. 279, 246, 273/1, 248/1 k. ú. Božčice.
Súčasne

na prejednanie predloženej ž iadosti tunajší úrad
deň

č.

nariaďuje

: 208,207, 236/1, 235,

ústne pojednávanie na

27. 8.2018 o 9,30 hod. (utorok)

so stretnutím na OÚ Michalovce, OSZP, Námestie slobody 1, Michalovce, č. dv. 3148.

OKRESNY
ÚRAD
MICHALOVCE

ľelctOn

+421-56-62805 11

l a\
+421-56-M4 l 693

ľ-mail

Internet

ou mi.ns1p 11 minv.;k

W\\\\ . 111inv . s kľ'okresm-urad-111ichalovcc

I Č'O

Strana 2 vyhlášky č. OU-M I-OSZP-2019/01 1035-2

Účastníci konania a dotknuté orgány štátnej správy mozu námietky, pripomienky a

stanoviská k žiadosti o povolenie výstavby vodnej stavby uplatniť najneskôr pri tomto ústnom
konaní a do podkladov rozhodnutia môžu nahliadnuť na tunajšom úrade.
Na pripomienky a námietky uplatnené po tomto termíne nebude tunaj ší úrad prihliadať.
Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, jeho zástupca musí predložiť písomnú
plnú moc s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať.
Rozsah zmeny stavby pred

dokončením:

Stavba bola povolená rozhodnutím Okresného úradu v Michalovciach, Odbor
životného prostredia č. 98/1391/ŽP-Šo zo dňa 27.1.1998, právoplatné 11.3.1998.
V pôvodnej projektovej dokumentácii bol naprojektovaný SO Ol - Prívod „ 1" od ÚV
Parchovany do obce Rakovec nad Ondavou s križovaním potrubia s riekou Topľa a Ondava.
Križovanie Tople sa riešilo využitím oceľovej konštrukcie s potrubím ON/10400
vybudovanej nad riekou Topľa. Z rušením vodných zdrojov Božčice s potrubie ON/10400 sa
využilo pre potrubie „ l ". Križovanie rieky Ondava sa riešilo využitím jestvujúceho mostu nad
riekou Ondava. Potrubie sa uložilo na konzoly privarené na zábradlie mosta. Prívod „ 1"
v obci Rakovec nad Ondavou sa prepojil na prívod „2" vedený do obce Moravany
a Trhovište.
V súčasno sti z pnvodu „1" je zrealizovaná časť naprojektovaná v obci Rakovec nad Ondavou
a časť prívodu „ l " od napojenia na prívod „2" vedený pozdÍž kanála Bakovec smerom na
Parchovany s uko nčením v km 2, 1924. Ďalšia časť prívodu „ l " je zrealizovaná pozdÍž
oplotenia ÚV Parchovany od km O, 1340 po km O, 1314 s ukončením v km 0,3 134.
Z prívodu „ 1" je potrebné ešte zrealizovať potrubie o dÍžke 134,0 ma od km 0,000 km O, 1340 a potrubie o dÍžke 1879,0 m v úseku km 0,3134 po km 2, 1924 s projektovanými
premosteniami cez riek y Topľa a Ondava. Z dôvodu posúdenia jestvujúceho stavu oceľovej
konštrukcie nad riekou Topľa dezolátneho technického stavu mosta nad riekou Ondava nie je
možná rea lizácia podľa pôvodnej projektovej dokumentácie.
Zmeny potrubia ,. l" je navrhnutá medzi km 0,3134 až 2, 1924 (pôvodná) = 1,7829 (km
zmeny), zač ína napojením na prívod v km 0,3134 a smeruje severovýchodne a od km 1,4376
smerom východným k obci Rakovec nad Ondavou, kde sa napojí v km 1,7829 (=2, 1924 ) na
zrealizovaný prívod" „ l ". Trasa križuje rieku Topľa a Ondava.
Križovanie vodného toku Topľa v rkm 1,070 je navrhované mikrotunelovaním v km
0,3496-0,4779 v dÍ. 128,3 m. Križovanie vodného toku Ondava v rkm 35,455 je navrhované
mikrotunelovaním v km 1,6450-1 ,7682 v dÍ. 123,2 m.
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