odbor dopravy

Košice 30.01.2015
Vybavuje/linka: Bartková/055/7268253
Naše číslo: 2167/2015/OD-3282
Podľa rozdeľovníka
Vec
O z n á m e n i e o začatí stavebného konania a upustenie od miestneho zisťovania a
ústneho pojednávania
Stavebník – Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice, ktorý v konaní
splnomocnil, na základe plnomocenstva zo dňa 9.12.2014 SUDOP Košice a.s., Žriedlova 1,
Košice, podal dňa 15.1.2015 žiadosť o stavebné povolenie na stavbu: „KE, Modernizácia
električkových uzlov z rozsahu MET v meste Košice, UČS 07 Križovatka Námestie Maratónu
mieru – úsek „ľavé odbočenie“ z Komenského ulice smer Hviezdoslavova – Masarykova
ulica“, v skladbe:
SO 07-02-02 LO NMM, Demontáž koľajového zvršku
SO 07-04-01 LO NMM, Koľajový spodok
SO 07-05-01 LO NMM, Koľajový zvršok
SO 07-23-05 LO NMM, EOV – elektrický ohrev výhybiek
SO 07-23-09 LO NMM, Elektrické ovládanie výhybiek
PS 07-21-01 LO NMM, Úpravy cestnej svetelnej signalizácie
PS 07-23-10 LO NMM, Diaľkové ovládanie a monitorovanie výhybiek
SO 07-26-01 LO NMM, Úpravy na trakčnom vedení
bude realizovaná na pozemkoch v katastrálnom území Stredné mesto:
parcely registra „C“ KN č.: 2550, 2551/1
v katastrálnom území Letná:
parcely registra „E“ KN č.: 2796, 2801/1.
Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.
Po doložení chýbajúcich dokladov dňa 29.01.2015, tunajší stavebný úrad, ako
príslušný špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, príslušný špeciálny
stavebný úrad pre stavby mestských dráh a pre stavby v ich ochrannom pásme, ktoré slúžia
prevádzke dráhy alebo doprave na nej podľa § 105 ods.1 písm. c) zákona č. 513/2009 Z.
z. o dráhach v znení neskorších predpisov v spojení s § 3 písm. b) bod 2 a 3 zákona č.
416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na
vyššie územné celky v znení neskorších predpisov, v súlade s § 61 stavebného zákona,
oznamuje začatie stavebného konania na predmetnú stavbu dotknutým orgánom a
účastníkom konania a pretože sú mu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje
dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, upúšťa podľa § 61 ods.2 stavebného
zákona od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania.

Účastníci konania môžu svoje námietky uplatniť najneskôr do 7 pracovných dní odo
dňa doručenia tohto oznámenia. Na neskoršie podané námietky sa nebude prihliadať. V
rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány. Na pripomienky a námietky,
ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom pojednávaní alebo pri prerokúvaní
územného plánu zóny, sa neprihliada. Dotknuté orgány sú povinné oznámiť svoje stanovisko
v rovnakej lehote, v ktorej môžu uplatniť svoje námietky účastníci konania.
Ak niektorý z orgánov štátnej správy potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, predĺži
stavebný úrad na jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím. Ak dotknutý orgán v určenej alebo
predĺženej lehote neoznámi svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou
z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí (§ 61 ods. 6 stavebného zákona).
Ak sa niektorý z účastníkov stavebného konania nechá zastupovať je povinný jeho
zástupca predložiť stavebnému úradu písomnú plnú moc.
Vzhľadom na povahu veci a to, že konanie je oznámené verejnou vyhláškou,
špeciálny stavebný úrad podľa § 49 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení
neskorších predpisov upovedomuje účastníkov konania, že v samotnej veci bude rozhodnuté
najneskôr do 60 dní od začatia konania.
Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky a v zmysle § 61 ods. 4 stavebného
zákona musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli a na internetovej stránke
Košického samosprávneho kraja www.vucke.sk, na úradnej tabuli Mesta Košice, Mestskej
časti Košice – Staré mesto.
Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť v pracovných dňoch v lehote
najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, na Úrade Košického
samosprávneho kraja, Nám. Maratónu mieru 1, Košice, odbore dopravy, Ing. Bartková.

Ing. Ladislav Olexa, PhD.
vedúci odboru
Oznámenie sa doručí:
1. Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice - stavebník
2. SUDOP Košice, a.s., Žriedlova 1, 040 01 Košice - splnomocnenec
3. SUDOP Košice, a.s., Žriedlova 1, 040 01 Košice, Ing. Alojz Filipek - manažér
projektu (HIP)
4. SUDOP Košice, a.s., Žriedlova 1, 040 01 Košice, Ing. Peter Jacko - projektant
5. SUDOP Košice, a.s., Žriedlova 1, 040 01 Košice, Ing. Pavel Titl - projektant
6. Dopravný úrad, Divízia dráh a dopravy na dráhach, Sekcia štátneho odborného
technického dozoru, Letisko M.R.Štefánika, Bratislava, 823 05
7. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Sekcia železničnej
dopravy a dráh, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava 15
8. Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť, Bardejovská 6, Košice 043 29
9. Spoločný obecný úrad Čaňa, Osloboditeľov 22, 044 14 Čaňa
10. Krajský pamiatkový úrad Košice, Hlavná 25, 040 01 Košice
11. MČ Košice – Staré Mesto, Hviezdoslavova 7, 040 34 Košice
12. OR Hasičského a záchranného zboru Košice, Požiarnicka 4, Košice 040 01
13. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, Ipeľská 1, Košice
040 11
14. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP, odd. ochrany prírody a vybraných
zložiek ŽP, Komenského 52, 040 01 Košice
15. KR PZ SR – KDI, Kuzmányho 8, 041 02 Košice

16. Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice (MMK, Odd. výstavby, investícií a
stavebného úradu, Ref. dopravy)
17. Správa mestskej zelene v Košiciach, Rastislavova 79, 040 01 Košice
18. Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice (MMK, Odd. životného prostredia a
špeciálneho stavebného úradu, Ref. špeciálneho stavebného úradu pre miestne a
účelové komunikácie)
19. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Park obrancov mieru 1, 040 01 Košice
20. Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, Košice, 042 91
21. VVS, a.s., závod Košice, Komenského 50, 042 48 Košice
22. SPP – distribúcia,a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26
23. Slovak Telekom, a.s., RTC – Východ, Poštová 18, 042 10 Košice
24. ELTODO OSVETLENIE, s.r.o., Rampová 5, 040 01 Košice
25. Stanislav Matyáš - Cestná svetelná signalizácia, Ludmanská 5, 040 01 Košice
26. Extel KBC GROUP, s.r.o., Juhoslovanská 2/A, Košice 040 13
27. SUDOP BRNO, Kounicova 688/26, 611 36 Brno, ČR,
28. Ostatní účastníci konania – doručenie verejnou vyhláškou
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