ÚRAD KOŠICKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA
Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice

odbor dopravy
Košice 27.9.2018
Vybavuje/linka: Bartková/055/7268253
Naše číslo: 6551/2018/OD-31887

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
Vec
Stavba „Demontáž 22kV vzdušného vedenia DPMK od meniarne „F“ po križovatku Červený
rak, stavebný objekt SO 101 –Demontáž 2x22kV vedenia“, úsek od betónového stožiara č.
55 po železné priehradové stožiare č. 79 a 80 umiestnené pri križovatke Červený Rak,
O z n á m e n i e o začatí správneho konania o odstránení stavby a upustenie od ústneho
pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním
Žiadateľ – Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice, ktorý v konaní splnomocnil, na
základe plnomocenstva zo dňa 28.6.2018 Dopravný podnik mesta Košice, akciová
spoločnosť, Bardejovská 6, 043 29 Košice,
podal
dňa
20.9.2018, Košickému
samosprávnemu kraju ako špeciálnemu stavebnému úradu príslušnému na konanie
o povolenie odstránenia stavby, žiadosť o povolenie odstránenia stavby: “Demontáž 22kV
vzdušného vedenia DPMK od meniarne „F“ po križovatku Červený rak, stavebný objekt SO
101 – Demontáž 2x22kV vedenia“, úsek od betónového stožiara č. 55 po železné priehradové
stožiare č. 79 a 80 umiestnené pri križovatke Červený Rak,
na pozemkoch v katastrálnom území Poľov:
- parcelách registra KN-E č. 936, 935, 934/1, 934/2, 933, 932, 931, 930, 929, 928, 927, 926,
925, 924, 923, 922, 921, 917, 916, 915, 903, 902, 228/501, 225/501, 255/505,
na pozemkoch v katastrálnom území Lorinčík:
- parcelách registra KN-C č. 5020, 5002, 5001, 5024,
na pozemkoch v katastrálnom území Pereš:
- parcelách registra KN-C č. 601/3, 601/2, 601/1, 1028, 588, 586/1, 584/1, 582/1, 580,
573/1, 570/2, 570/1, 564/1, 1027, 559/4, 553/4, 553/2, 552/6, 544, 543, 541/1, 532, 529/2,
523/3, 523/1, 520/1, 512/3, 510, 503/1, 500, 492/3, 492/2,
- na parcele registra KN-E č. 236/2,
na pozemkoch v katastrálnom území Luník:
- parcelách registra KN-C č. 4759/7, 4759/22, 4756,
- parcelách registra KN-E č. 236/4, 7359, 7360/1, 7360/2, 7340/2, 7195/2, 7194/3, 7194/2,
7193/2, 7193/1, 7192, 7191, 7190/3, 7190/1, 7189, 7188, 7132, 7135, 7012/2, 7133, 7130,
7138/2, 7139, 7140, 7141/1, 7141/2, 7141/3, 7141/4, 7142, 7143, 7145, 6932/3, 6932/2,
6955/2, 6933/2, 6954, 6855/502, 6855/501, 6929, 6861/2,
účel stavby: inžinierska stavba - líniová stavba, ktorá slúžila k napájaniu trolejového vedenia
potrebného k prevádzke električkovej dráhy do U.S.Steel Košice,
dôvod : VN vedenie je v súčasnosti už trvale odpojené v beznapäťovom stave z dôvodu
nového spôsobu napájania trakčných meniarní ako aj jeho technického stavu. V budúcnosti už
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nebude potrebné jeho využitie a aj z hľadiska bezpečnosti a preto sa vykoná demontáž
vzdušného VN vedenia a podperných bodov a to v úseku od betónového stožiara č. 55 po
železné priehradové stožiare č. 79 a 80 umiestnené pri križovatke Červený Rak.
Uvedeným dňom bolo začaté správne konanie o odstránení stavby.
Tunajší stavebný úrad, ako príslušný špeciálny stavebný úrad podľa ust. § 120
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), príslušný špeciálny stavebný
úrad pre stavby mestských dráh a pre stavby v ich ochrannom pásme, ktoré slúžia
prevádzke dráhy alebo doprave na nej podľa ust. § 105 ods.1 písm. c) zákona č. 513/2009
Z. z. o dráhach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dráhach“), ako orgán
verejnej správy vo veciach dráh podľa ust. § 101 písm. c) zákona o dráhach, v spojení s ust. §
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 ust. § 88 ods. 3 a ust. § 90 stavebného zákona a ust. § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o
správnom konaní (Správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje začatie
konania o odstránení stavby a keďže sú stavebnému úradu dobre známe pomery staveniska
a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovaného odstránenia stavby,
upúšťa od ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním.
Účastníci konania o odstránení stavby môžu svoje námietky a pripomienky k návrhu
uplatniť najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia, inak sa na ne
neprihliadne. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská aj dotknuté orgány štátnej správy.
Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť v pracovných dňoch v lehote
najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia, na Úrade Košického
samosprávneho kraja, Nám. Maratónu mieru 1, Košice, odbore dopravy, (2.poschodie,
miestnosť č. 306).
Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá zastupovať je povinný jeho zástupca
predložiť stavebnému úradu písomnú plnú moc.
Nakoľko ide o líniovú stavbu s veľkým počtom účastníkov konania a aj z dôvodu,
že nie všetci sú stavebnému úradu známi, je toto oznámenie doručované formou
verejnej vyhlášky. Toto oznámenie musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradných
tabuliach Košického samosprávneho kraja, mesta Košice, Mestskej časti Košice – Pereš,
Mestskej časti Košice – Poľov, Mestskej časti Košice – Lorinčík a Mestskej časti Košice
– Luník IX. Zároveň bude zverejnené aj na internetovej stránke Košického
samosprávneho kraja www.vucke.sk.

Ing. Erika Bartková
poverená riadením odboru

Oznámenie sa doručí
-

účastníkom konania formou verejnej vyhlášky:

1.

Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice – vlastník stavby
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2.
3.

Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť, Bardejovská 6, Košice 043 29 –
prevádzkovateľ stavby a splnomocnenec
právnické osoby a fyzické osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom
uvedeným v tomto oznámení alebo stavbe a ktorých práva, právom chránené záujmy
alebo povinnosti môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté

-

dotknutým orgánom osobitne:

4.

11.
12.
13.
14.
15.

Dopravný úrad, Divízia dráh a dopravy na dráhach, Sekcia štátneho odborného
technického dozoru, Letisko M.R.Štefánika, Bratislava, 823 05
Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava 15:
- sekcia železničnej dopravy a dráh,
- sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Námestie slobody 6, 810 05
Bratislava 15
Ministerstvo vnútra SR, Prezídium policajného zboru, odbor dopravne polície,
Račianska 45, 812 72 Bratislava
MČ Košice – Pereš, Revúcka 14, 040 11 Košice
- so žiadosťou o vyvesenie verejnej vyhlášky pod dobu 15 dní na úradnej tabuli obce
MČ Košice - Lorinčík, Lorinčík 15, 040 11 Košice
- so žiadosťou o vyvesenie verejnej vyhlášky pod dobu 15 dní na úradnej tabuli obce
MČ Košice – Luník IX, Krčméryho 2, 040 11, Košice
- so žiadosťou o vyvesenie verejnej vyhlášky pod dobu 15 dní na úradnej tabuli obce
MČ Košice – Poľov, Dolina 2, 040 15 Košice
- so žiadosťou o vyvesenie verejnej vyhlášky pod dobu 15 dní na úradnej tabuli obce
Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP, ŠSOH, OPaK
KR PZ SR – KDI, Kuzmányho 8, 041 02 Košice
Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice ( MMK, Odd. VISÚaŽP, Ref. dopravy)
Správa mestskej zelene v Košiciach, Rastislavova 79, 040 01 Košice
Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice

-

Projektant :

16.

Ing. Peter Jacko, PRIVEL, spoločnosť s ručením obmedzeným, Palkovičova 4, 040 01
Košice – projektant

-

Na vedomie účastníkom konania (nemá účinky doručenia):

1.

Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice – vlastník stavby
- so žiadosťou o vyvesenie verejnej vyhlášky pod dobu 15 dní na úradnej tabuli obce
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť, Bardejovská 6, Košice 043 29 –
prevádzkovateľ stavby a splnomocnenec
Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava

5.

6.
7.
8.
9.
10.

2.
3.

Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia oznámenia verejnou vyhláškou:

Vyvesené od:

do:

Pečiatka podpis:
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