Okresný úrad Nitra
Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia
Štefánikova trieda 69
949 01 Nitra
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Vec
VEREJNÁVYHLÁŠKA
VEC: Oznámenie o oprave zrejmej chyby v písaní Rozhodnutia #. OU-NR-OSZP3-2019/007395-05/F28.
Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek
životného prostredia (#alej len „OÚ Nitra“) ako príslušný správny orgán pod#a § 5 zákona #. 525/2003 Z. z. o
štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako príslušný orgán
štátnej vodnej správy pod#a § 61 zákona #. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady #.
372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (#alej len
„vodný zákon“) a špeciálny stavebný úrad pod#a § 120 zákona #. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku (#alej len „stavebný zákon“) v súlade s ustanoveniami zákona #. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny
poriadok) v znení neskorších predpisov
vydáva
opravu zrejmej chyby v písaní rozhodnutia #. OU-NR-OSZP3-2019/007985-05/F28 zo d#a 06.05.2019
1. Nesprávne uvedený údaj v rozhodnutí na 1. a 2. strane:
pôvodné znenie textu:
„SO 01 – vodovodné potrubie“
v rozsahu:
„Rad 3-4-0“ HDPE PE 100 DN 100 – 133,5 m
„SO 02 – vodovodné potrubie“
v rozsahu:
„Rad 3-4-V“ HDPE PE 100 DN 100 – 565,0 m
„SO 03 – vodovodné potrubie“
v rozsahu:
„Rad 3-4-1“ HDPE PE 100 DN 100 – 219,0 m
nové znenie textu:
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„SO 01 – vodovodné potrubie“
v rozsahu:
„Rad 3-4-0“ HDPE PE 100 DN 100 – 144,41 m
„SO 02 – vodovodné potrubie“
v rozsahu:
„Rad 3-4-V“ HDPE PE 100 DN 100 – 523,59 m
„SO 03 – vodovodné potrubie“

v rozsahu:
„Rad 3-4-1“ HDPE PE 100 DN 100 – 227,02 m

Na vedomie
Krajský pamiatkový úrad Nitra, Námestie Jána Pavla II. 8, 949 01 Nitra 1
Západoslovenská vodárenská spolo#nos# a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra 1
Okresné riadite#stvo Hasi#ského a záchranného zboru v Nitre, Dolno#ermánska, 949 11 Nitra 11
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Nitra, Štefánikova 58, 949 63 Nitra 1
Regionálna správa a údržba ciest a.s., Štúrova, 949 65 Nitra 1

Ing. Miloš #ernák
vedúci oddelenia

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky
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