OKRESNÝ ÚRAD LEVICE
odbor starostlivosti o životné prostredie
Dopravná 14, 934 03 L e v i c e
Číslo : OU-LV-OSZP-2016/013035-VOD/CH
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O z n á m e n i e

o zai atí stavebného koná aia vodnej stavby, upustenie od miestneho zisťovania a
ústneho konania

Okresný úrad Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán
štátnej vodnej správy podľa ustanovenia § 1 ods. 1 písm. c) a § 5 zákona č. 525/2003 Z. z.
o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov a podľa § 58 písm. c) a § 61 písm. a) a písm. c) zákona č.
364/2004 Z. z. p vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení
neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení, špeciálny stavebný úrad podľa § 120
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších
predpisov (stavebný zákona) a v súlade s ustanoveniami zákona č. 71/1967 Zb. o správnom
konaní v znení neskorších predpisov
oznamuje
podľa § 61 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a v súlade
s ustanovením § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní a podľa § 73 vodného
zákona dotknutým orgánom a účastníkom konania, že dňa 24.8.2016 začalo stavebné konanie
vodnej stavby „Levice, ochranné opatrenia na toku Podlužianka - II. etapa, r. km 2,050 6,405“. Stavebníkom vodnej stavby je Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Banská
Bystrica, Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica. Vodná stavba sa uskutoční v meste
Levice, Dolná Seč a Vyšné nad Hronom na novovytvorených pozemkoch k. ú. Levice p. č. :
914/1,2,3,4,5,; 920/2; 12643/6,7,8; 13643/10; 12642/5; 12642/3; 12636/2; 12709; 12700/21;
12712/2; 921/2; 590/9; 592/23; 563/2; 702/63; 702/64; 702/65; 883/201; 885/10 a 885/9 (stav
registra ,,C“-KN); k. ú. Dolná Seč p. č. 601/2 (stav registra ,,C“-KN); k. ú. Vyšné nad Hronom
p. č. 309/43 (stav registra ,,C“-KN).
Rozhodnutie o umiestnení stavby vydal všeobecný stavebný úrad Mesto Levice
rozhodnutím č. SÚ-2016/129-013/Kos. zo dňa 27.5.2016, právoplatné dňa 6.7.2016. Overenie
dodržania územného rozhodnutia a súhlas podľa § 120 a záväzné stanovisko podľa § 140b
stavebného zákona vydal ten istý všeobecný stavebný úrad Mesto Levice pod číslom : SÚ2016/8460-002/Kos. dňa 30.8.2016. Trvalé vyňatie poľnohospodárskej pôdy povolil Okresný
úrad Levice, pozemkový a lesný odbor rozhodnutím č. OU-LV-PLO-2016/011270-002 zo dňa
11.8.2016.
Povis stavby:
Predmetom stavby je zvýšenie jestvujúcich brehových línií a hrádzí toku Podlužianka tak, aby
intravilán priľahlej mestskej časti Levíc a extravilán mimo Levíc boli chránené pred
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povodňovými prietokmi. Dimenzačný prietok pre Podlužianku je stanovený na Q = 45 m3.s'1.
Ochranné opatrenia zamerané na zvýšenie hrádzí je navrhované v úseku 2,050 - 6,409 km
pôvodného určenia, čo zodpovedá novým údajom v predloženom projekte meranom v osi
toku 2,050 - 6,661 km.
Členenie stavby :
SO 01 Zemné hrádzky
SO 02 Nábrežné múriky
SO 03 Príprava staveniska
SO
Preložka vodovodu
SO 01 Zemné hrádzky - so šírkou koruny 3,0 m sú navrhované v celkovej dĺžke 3 513m
obojstranné
km 2,050 - 3,566
ľavo stranná
km 3,596-3,66550
pravostranná
km 3,596 - 4,512
pravostranná
km 4,550-4,944
km 4,80550-4,89450 ľavostranná
ľavo stranná
km 4,92050 - 5,322
ľavostranné napojenie na železničný násyp
km 5,395
ľavostranné v km 5,410 - 5,500 s gabiónmi
km 5,410-5,563
V úsekoch, kde jestvujúce hrádzky a brehová čiara vyhovujú požadovanému kritériu 0,40 m
nad Qdim nie sú hľádzky navrhované. Sklony svahov zemných hrádzok budú 1 : 2. Hrádzky
budú sypané z hlinitého materiálu vhodného na teleso hrádze so stupňom zhutnenia násypu D
= 96 % pri zhutňóvacej práci Proctor štandard yd = 1500 - 1350 kg.m'3. Násyp sa bude
ukladať na terén po odstránení 20 cm hrubej povrchovej vrstvy, ktorá sa spätne použije na
svahy a korunu hrádzky. Hrádzky budú po ukončení zatrávnené. Odstránenie porastov
pozostáva z výrubu stromov a krovísk a odstránenia pňov. Vetvy a kroviská sa podrvia na
mulč, pne sa odvezú na riadenú skládku.
SO 02 Nábrežné múriky - sú navrhované obojstranné v km 5,57370 - 6,661 v celkovej dĺžke
2 119,82 m. Múriky budú v tvare „L“ alebo rovné betónové vystužené betonárskou
výstužou. Zvonku budú škáry utesnené pružným tesniacim tmelom, tesnenie dilatačných škár
bude pomocou tesniacich pásov z PVC šírky 25 cm. Koruna múrika je 0,40 m nad hladinou
Qdim- Základová škára múrika je min. 80 cm pod terénom, prípadne pod násypom. Podzemná
časť múrika bude natretá bituménovou stierkou proti vlhkosti, nadzemná časť sa natrie
ochranným povrchovým náterom. Od km 6,04850 vpravo a km 6,0495 vľavo až po napojenie
na most č. 6 nie je možné budovať múriky typu 1 z dôvodu stiesnených pomerov
a umiestneniu existujúcich inžinierskych sietí. Preto sa v tomto úseku zvýši existujúci múrik
na požadovanú výšku.
SO 03 Príprava staveniska - pozostáva z vybudovania prístupových rámp na stavenisko.
Rampy budú z násypov širokých 4,0 m spevnených betónovými cestnými panelmi
2000x3000x150 ukladanými na štrkopieskový podsyp. Pred ukončením stavby sa materiál
rámp odvezie na skládku.
SO Preložka vodovodu - v km 5,642 - 5,744 úpravy toku sa pod telesom hrádze nachádza
vodovodné potrubie DN 400, ktoré je potrebné preložiť mimo telesa hrádze. Nové potrubie sa
uloží vpravo do cesty vo vzdialenosti cca 12,3 m od existujúceho potrubia. Existujúci
vodovod sa pred hrádzou preruší a napojí na nové potrubia. Prekladaný vodovod sa na
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existujúce potrubie opäť napojí v km 5,744. Preložka vodovodu je navrhovaná z potrubia
z tvárnej liatiny DN 400 PN 10 v celkovej dĺžke 120,97 m.
Súčasne podľa § 61 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. v platnom znení pre dobrú znalosť
pomerov staveniska a dostatočné podklady pre posúdenie stavby upúšťa od miestneho
zisťovania a ústneho konania na pozemku investora.
Podľa ustanovenia § 61 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. v platnom znení môžu účastníci
konania a dotknuté orgány štátnej správy uplatniť svoje námietky a pripomienky najneskôr do
7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia o začatí stavebného konania.
Upozorňujeme účastníkov konania a dotknuté orgány štátnej správy, že na námietky
uplatnené po tomto termíne sa nebude prihliadať. Na základe ustanovenia § 61 ods. 1
stavebného zákona na pripomienky a námietky, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené
v územnom konaní sa neprihliada.
Ak dotknutý orgán štátnej správy v určenej alebo predĺženej lehote neoznámi svoje
stanovisko k povoľovanej stavbe, má sa zato, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných
záujmov súhlasí.
Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť v pracovných dňoch od 800 hod. do
1400 hod. na Okre$nom úrade Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátnej vodnej
správe - IV. poschodie, kancelária č. 415.
Podľa ustanovenia § 58a ods. 3 stavebného zákona uvádzame údaje o sprístupnení
právoplatného rozhodnutia v zisťovacom konaní vydaného Obvodným úradom životného
prostredia Levice pod číslom : T 2009/00931-613/11 zo dňa 1.7.2009 : na webovej stránke
MZP SR www.enviroDortal.sk.

y
g. Adriána Kéryová Chrenová
vedúca odboru

Toto oznámenie musí byť vyvesené najmenej 15 dní na úradnej tabuli obce.

21, SEP 2016

Vyvesené dňa: ...........................

Zvesené dňa: ...
Pečiatka a podpis :

Doručuje sa :
1. Mesto Levice
2. Obec Vyšné nad Hronom
3. Obec Dolná Seč
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