Košice 7.11.2016
č.j.: A/2016/21555-1/III/POL

O Z N Á M E N I E o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania
___________________________________________________________________________
Navrhovateľ Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská č. 31, 042 91 Košice,
IČO 36 599 361, podal dňa 20.10.2016 na Mesto Košice, pracovisko Košice – Východ,
Dvorkinova č. 7, 040 22 Košice, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa § 117
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení
neskorších predpisov, návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby „V415,
V629 – Košice, Trnková – zriadenie spojovacieho VN vedenia“.
Líniová inžinierska stavba je navrhnutá v katastrálnom území Košická Nová Ves
a Furča na uliciach Trnková a Furčianska v MČ Košice – Košická Nová Ves a MČ Košice –
Dargovských hrdinov. Projektová dokumentácia pre územné konanie rieši úpravu
distribučného VN vedenia, ktorá zabezpečí spoľahlivosť a bezpečnosť dodávky elektrickej
energie v dotknutom území. Prepojením vedení V415 a V629 sa vytvorí nová zálohová trasa
pre zásobovanie odberných miest a vylepšia sa parametre spoľahlivosti vedenia V629.
Káblové VN vedenie 3xNA2XS2Y 1x150 RM/25 sa uloží v káblovej ryhe v zemi, ktorá bude
vedená v zeleni, chodníku, prípadne okrajom vozovky. Križovanie spevnených plôch sa
zrealizuje pretláčaním v nevyhnutnom prípade prekopaním. Terén bude po ukončení stavby
uvedený do pôvodného stavu.
Trasa nového elektrického vedenia je navrhnutá od nového VN rozvádzača, ktorý sa
osadí na jestvujúcom VN vedení na parcele KN-C č. 2586/21, k.ú. Furča na Furčianskej ulici.
Trasa pokračuje na Furčianskej ulici po parc. KN-C č. 3828, 3821, k.ú. Furča a parc. KN-C č.
1216/1 (KN-E p.č. 1-9534/501, 1108/501, 1-9400/501, 1169/502) k.ú. Košická Nová Ves.
Ďalej je trasa vedená na Trnkovej ulici po parcele KN-C č. 482/1, k.ú. Košická Nová Ves.
Trasa nového VN vedenia končí po prechode parc. KN-C č. 1250/1 (KN-E p.č. 1169/501)
v trafostanici TS0223-006 na parc. KN-C 1250/1 (KN-E p.č. 1184), k.ú. Košická Nová Ves,
na Herlianskej ulici v Košiciach. Celková dĺžka trasy nového VN vedenia je 350 m.
Dňom podania návrhu bolo začaté konanie o umiestnení líniovej stavby.
Po preskúmaní návrhu na umiestnenie stavby podľa § 35 ods. 1 stavebného zákona
a § 3 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného
zákona, Mesto Košice, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa § 36 ods. 4 zákona
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení
neskorších predpisov v súlade s § 18 ods. 3 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení
neskorších predpisov (správny poriadok) o z n a m u j e začatie konania o umiestnení
líniovej stavby účastníkom konania a dotknutým orgánom a podľa § 21 správneho poriadku
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nariaďuje
k predloženému návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň

13. decembra 2016 (utorok) o 9.00 hod.
so stretnutím na Stavebnom úrade v budove MÚ MČ Košice – Dargovských hrdinov,
Dvorkinova č.7, v zasadačke na prízemí pavilónu „B“, č. dv. 8b.
Do podkladov podania možno nahliadnuť pred dňom ústneho pojednávania na
Stavebnom úrade, pracovisko Košice – Východ, Dvorkinova č.7, Košice, pavilón „B“, č. dv.
7b a pri ústnom pojednávaní.
Účastníci konania môžu svoje námietky a stanoviská uplatniť najneskôr pri ústnom
pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne. V rovnakej lehote môžu oznámiť svoje stanoviská
dotknuté orgány a obec v mieste stavby. V prípade, že niektorý z dotknutých orgánov
potrebuje na riadne posúdenie návrhu dlhší čas, je povinný požiadať o predĺženie lehoty pred
jej uplynutím. Ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote neoznámi svoje
stanovisko k umiestňovanej stavbe predpokladá sa, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných
záujmov súhlasí.
V odvolacom konaní sa v zmysle § 42 ods. 4 stavebného zákona neprihliada na
námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote,
hoci uplatnené mohli byť.
Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, musí jeho zástupca predložiť
písomnú plnú moc s vlastnoručným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa nechá
zastupovať.
Toto oznámenie sa v súlade s § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších
predpisov v spojení s § 26 zákona č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov doručuje
formou verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradných tabuliach
MČ Košice – Košická Nová Ves, MČ Košice – Dargovských hrdinov a stavebného úradu
spolu so situačným návrhom umiestnenia stavby a na internetovej stránke tunajšieho
úradu www.kosice.sk. Dotknutým orgánom sa toto oznámenie doručuje jednotlivo.

Ing. Jarmila VIRBOVÁ
vedúci referátu stavebného úradu
Doručí sa na vyvesenie:
1. MČ Košice – Košická Nová Ves, Mliečna č.1, 040 14 Košice
2. MČ Košice – Dargovských hrdinov, Dvorkinova č. 7, 040 22 Košice
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Ďalej sa doručí:
3. Navrhovateľ: Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská č.31, 042 91 Košice
4. Projektant: Ing. Vladislav Plocar, Východoslovenská distribučná, a.s., Úsek Enerkos,
odbor Projekty, Mlynská č.31, 042 91 Košice
5. Vlastníci a správcovia stavbou dotknutých pozemkov: Mesto Košice, Tr.SNP č.48/A,
040 11 Košice
6. Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta č.36, 817 15 Bratislava 11
7. Mesto Košice, ref. Útvar hlavného architekta, Tr. SNP č.48/A, 040 11 Košice
8. Mesto Košice, ref. výstavby, Tr. SNP č.48/A, 040 11 Košice
9. MČ Košice – Košická Nová Ves, Mliečna č.1, 040 14 Košice
10. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP, odd. ochrany prírody a vybraných zložiek
ŽP, - ŠVS, - OPaK, - OH, Komenského č.52, 041 26 Košice
11. Okresný úrad Košice, odbor pozemkový a lesný, Zádielska č.1, 040 78 Košice
12. Okresný úrad Košice, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Komenského
č.52, 041 26 Košice
13. Slovenská správa ciest, Miletičova č.19, 826 19 Bratislava
14. OR Hasičského a záchranného zboru, Požiarnická č.4, 040 01 Košice
15. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, Ipeľská č.1, 040 11
Košice
16. Krajský pamiatkový úrad Košice, Hlavná č.25, 040 01 Košice
17. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Košice, Komenského č.50, 042 48
Košice
18. SPP – Distribúcia, a.s., Mlynské nivy č.44/b, 825 11 Bratislava
19. Východoslovenská distribučná, a.s., Odbor Projekty, Mlynská č.31, 042 91 Košice
20. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská č.28, 817 62 Bratislava
21. Východoslovenská distribučná, a.s., odd. Distribučné služby, Mlynská č.31, 042 91
Košice
22. ELTODO Osvetlenie, s.r.o., Rampová č.5, 040 01 Košice
23. Ostatní účastníci konania – verejná vyhláška

co: vybavujúci Ing. Katarína Polányiová, katarina.polanyiova@kosice.sk
tel. 055/6419 531

