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,Oznámenie o za ati

územného konania" - námietka

Podávam týmto ako úastnik
konania námietku proti návrhu o vydanie rozhodnutia
o umiestneni liniovej stavby,,Koaické Olaany-Kanalizácia a COV" zo dHa 11.10.2021
Okresny úrad Koaice, odbor Výstavby a bytovej politiky, Rozhodnutim o odvolaní zo dña
06.09.2021, zruail rozhodnutie Obce Koaické Oraany . 12/2021-KO zo dHa 04.05.2021 a vec vrátil
na nové prejednanie a rozhodnutie.

V zápisnici z obecného zastupite>stya konaného diña 01.07.2021, na ktorom bola schválená
zmena územného plánu a to umiestnenie COV na pozemku parc. . 222, v Uzneseni . 28/2021,
k bodu 5: Schválenie umiestnenia kanalizácie a COV - doplnok k územnému plánu, je uvedené,

citujem: "Poslanec Ing. Nagy navrhol dat k nahliadrutiu pódorysy, cez ktoré ulice a pozemky v obci
plánovaná stavba kanalizácie a CoV povedie ". To znamená, ~e obecné zastupite>'stvo schválil
zmenu umiestnenia OV v zemnom pláne bez toho, aby videlo projektovú dokumentáciu
navrhovanej kanalizácie, pritom sa v nej stanovuje aj ochranné pásmo COV, zasahujúce do
pozemkov v súkromnom vlastníctve.

Od zruaenia vydaného Rozhodnutia*" Okresným úradom Koaice, odborom Výstavby
a bytovej politiky, sa do dneaného dña nekonalo ~iadne obecnézastupite>'stvo, na ktorom by bola

predlo~enáa prejednanáproiektovádokumentácia navrhovanei kanalizácie zaúiasti proiektanta
a stavebnika, ku ktoreiby sa malimo~nost'vyjiadrit poslanciobecného zastupitelstva.akoaiobania
obce
ako útastnícikonania.Ked~e poslancom nebola ~iadna dokumentácia predlo~ená, nemohla byt
prejednanápripomienkovaná a schválená. Poslanci obecného zastupitel'stva nemajú ani najmenaiu
predstavu, ktoré ulice a rodinné domy v obci sú alebo nie sú odkanalizované a preo,

ani ako bude

kanalizácia v obci rieaená.

Je otázne, ako mô~e stavebnik ~iadaeo vydanie rozhodnutia o umiestneni savby bez toho
aby predlo~il a prejednal svoj návrh s obcou, na územi ktorej sa stavba bude nachádzat.

Obec Kosické O>'aany ako stavebný úrad oznamuje zaatie územného konania a ~iada
o podanie námietok a pripomienok, pritom v mene obce nemá kto podae námietky a pripomienky
a u~ vôbec nie vydar súhlas s plánovanyým zámerom, ked~e ani obania ani obecné zastupite>stvo
o predkladanom zámere odkanalizovania obce neboli dostatone
informovani. Podl'a Zákona

c. 369/1990 Zb. $11, odst.4, má právomoc vo veciach obce rozhodovae' obecnézastupite>'stvo.
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