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Toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnost

dňa 222
- stalo sa wkonatefl3ý!p

V Košlciach dňa: .Z!‘:.zpodpis:
STAVEBNÉ POVOLIE

Mesto Košice ako správny orgán vykonávajúci štátnu správu na úseku pozemných komunikáeií
podfa * 2 písm. a) bod 3. zákona NR SR Č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých působností z orgánov
štátnej správy na obce a na vyššie územně celky v znení neskorších predpisov a 3 ods. 2 zákona č.
135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len ‚.cestný
zákon“) ato pösobnosť špeciálneho stavebného úradu pre miestne cesty a účelové cesty podľa 3a ods. 4
cestného zákona. konajúci podl‘a * 120 zákona č. 50/1916 Zb. o úzernnom plánovaní a stavebnom poriadku
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (d‘alej len „stavebný zákon“) vydáva rozhodnutie podl‘a *
46 zákona č. 71 / 1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (d‘alej len
„správny podadok“), ktorým podľa 66 stavebného zákona

povol‘ u j e

stavbu „Ricšenie statickej dopravy ulica Janigova — 1. etapa“

ktorá sa bude nachádzať na pozemkoch s parcelnýrni číslami
2982 (parcely registra „C“) v k. ú. Grunt

3006, 3007, 3008, 3009, 3013/7, 2973/1,

stavebníkovi: MČ Košice — Sídlisko KVP
Tr. KVP 1
040 23 Košice

IČO: 00 691 089

Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto záväzné nodmienkv:

1. Stavba sa bude uskutočňovať podľa dokumentácie overenej tuna] ším špeciálnym stavebným úradom
v tomto stavebnom konaní (vypracoval Ing. Pavel Titl. PT INŽINIERING. s.r.o. — autorizovaný stavebný
inžinier. registračné číslo 1736 * A * 2 - 1). Prípadné zmenv nesmú byť uskutočnené bez
predchádzajúceho povolenia špeciálneho stavebného úradu. Overená dokumentácia tvorí nedelitefnú
prílohu toMo rozhodnutia.

2. Projektant stavby v zmysle * 46 stavebného zákona zodpovedá za správnosf a úplnosť vypracovania
dokumentácie podľa 45 ods. 2 stavebného zákona a aj za jej realizovateľnosť.

3. Stavebník je povinný podl‘a * 66 ods. 2 písm. h) stavebného zákona písomne oznámit‘ začatie
stavebných práe tunajšiemu stavebnému úradu do 15 dní odo dňa ich začatia.

4. Stavba sa bude realizovať dodávatel‘sky. Stavebník oznámí zhotovitel‘a stavby stavebnému úradu do
pätnástich dní po skončení výberového konania.
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MÉŠto KÓŠICE
Špeciálny stavebný úrad
pre miestne a účelové cesty

MESTO KOŠICE

5. Stavba bude dokončená najneskór do konca júna 2024.



6. Stavebník zabezpečí vytýčenie priestorovej polohy vyššie uvedenej stavby organizáciou k tornu
oprávnenou.

7. Stavebník je povinný na viditefnorn mieste stavbu označiť identiíikačnou tabuľou s týmito údajmí:
a) označenie stavby
b) označenie stavebníka
c) kto stavbu realizuje (zhotovitel‘ stavby)
d) kto a kedy stavbu povolil
e) termín začatia a ukončenia stavby
f) meno zodpovedného stavbyvedůceho

8. Stavebník je povinný pred začatím stavby požiadat‘ majitel‘ov podzemných inžinierskych sjetí o
ich presné vyttčenie, rešpektovať eXistujúcc podzemné inžinierske sicte a leh ochranné pásma
v zmysle prislušných slovenských technických noriem v súlade s vyjadreniami jednotlivých
správcov ttchto sletí a počas výstavby dodržiavat‘ ich ochranné pásma a zabczpečiť, aby
uskutočňovanim stavby neboli porušené existujúce nadzemné a podzemné vcdenia. Pred
zásypom podzemných vedení prizve stavebník jednotlivých správcov ku kontrole nepoškodenosti
vedenia.

9. Fn uskutočňovaní stavby dodržať všeobecné technické požiadavky na výstavbu a uskutočňovanie
stavieb podľa stavebného zákona a vyhlášky MZP SR Č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú
podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických
požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnost‘ou pohybu a orientácie; ustanovenia
vyhlášky MPSVR SR Č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti
a ochrany zdravia pd stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbomej
spósobilosti na výkon niektoiých pracovných činností; príslušné slovenské technické normy a dbať o
ochranu zdravia osób na stavenisku.

10. Na uskutočnenie stavby použiť stavebné výrobky, ktoré sú podľa zákona NR SR Č. 133/20 13 Z. z.
o stavebných výrobkoch a o zmene a doplneni niektorých zákonov vhodné na použitie v stavbe na
zamýšfaný účel.

11. PodFa cestného zákona je stavebník povinný počas výstavby udržiavať čistotu na stavbou
znečisťovaných komunikáciách a verejných priestranstvách a výstavbu zabezpečíť bez ohrozenia
bezpečnosti a p]ynuJosti cestnej premávkv.

12. Stavebník je povinný zachovávať čistotu a vykonávať likvidáciu burín v mieste staveniska.

13. Stavebník je povinný uhradiť všetky prípadné škody spósobené na cudzích objektoch a zadadeniach pd
uskutočňovaní stavby. Za prípadné vzniknuté škody zodpovedá stavebník. ktoiý ich odstráni na vlastné
náklady.

14. Stavebník je povinný zabezpečiť bezpečné pristupy a vjazdy ku všetkým objektom, ktorých sa stavba
dotkne.

15. Toto rozhodnulie nezbavuje práv a zodpovedností voči prípadným nárokom tretích osób.

16. Po ukončení stavby stavebník uvedie okolitý terén dotknutý výstavbou do póvodného stavu.

17. Stavbu možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia. Stavebník podá do 15 dní od
ukončenia stavebných prác na tunajší špeciálny stavebný úrad návrh na vydanie kolaudačného
rozhodnutia podľa 79 stavebného zákona, 17 a * 18 vyhlášky MZP SR Č. 453/2000 Z. z., ktorou sa
vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.
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18. Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia bude obsahovat‘ závázné stanovisko OkÚ Košice —

SSOH o nakladaní s odpadrni.

19. Zmena dopravného značenia z dóvodu uskutočňovania stavby móže byť vykonaná len po odsúhlasení
Krajským dopravným inšpektorátom Krajského riaditefstva PZ v Košiciach (ďalej len ‚.KDI“).
O určenie použitia tn‘a]ého dopravného značenia a prenosného dopravného značenia počas
uskutočňovania stavby je potrebné vopred požiadať prís]ušný cestný správny orgán.

20. Počas výstavby je stavebník povinný dodržiavať ustanovenia o všeobecnej ochrane pňrody a krajiny
v zmysle ustanovení zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane pdrody a krajiny v znení neskorších
predpisov.

21. Stavebník je pri uskutočňovaní stavby povinný dodržať podmienky orgánov a organizácií:

a) Mesto Košice (súhlas po č. MK/A/2022/15381 zo dňa 11.05.2022) k realizácii stavby:
Ziadatef (správca) zrealizuje stavbu na vlastně náklady, táto bude jeho majetkom, na ktorom bude
vykonávať správu a údržbu;
Počas realizácie stavebných prác budú dodržané príslušné bezpečnostně predpisy, SIN — vyhlášky,
najmá predpisy súvisiace s likvidáciou stavebného odpadu.

b) Kraiského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach (záväzné stanovisko pod č. KRPZ-KE-KDI
72-556/2020 zo dňal3.08.2020) k predmetnej stavbe:

- Krajský dopravný inšpektorát KR PZ v Košiciach si vyhradzuje právo navrhované prenosné
dopravné značenie pozmenit‘. resp. Zrušit‘ za účelom zabezpečenia bezpečnosti a plynulosti cestnej
premávky;

- V prípadc ponechania súčasného počtu parkovacích miest pre osoby so zdravotnýmpostihnutírn sa
tieto miesta vyznačia v zmysle platnej vyhlášky MV SR Č. 30/2020 Z. z. o dopravnom Značení.

c) Mesta Košice - Oddelenia dopravy a životného prostredia, Referátu dopravy — CSO: (stanovisko č.
MK/A/2020/08832 zo dňa 16.07.2020) k predmetnei stavbe:

- pre pripojenic na miestnu komunikáciu je potrebné samostatnou žiadosťou požiadať odd. výstavby,
investicií, stavebného úradu a životného prostredia — referát dopravy o vydanie povolenia,
k žiadosti je potrebné doložit‘ projekt pripojenia spracovaný odbome spósobilou osobou;

- v prípade potreby uzávierky komunikácie počas realizácie prác je potrebné samostatnou žiadosťou
požiadať príslušný CSO o vydanie uzávierkového povolenia, k žiadosti doložiť stanovisko KR SZ
KDI v Košiciach k termínu uzávierky;

- pri výstavbe príslušný CSO vydá určenie dočasného dopravného značenia a po ukončeni stavby
určenie trvalého dopravného značenia, po podaní samostatných žiadostí na základe kladného
stanoviska KR PZ KDI;

- spevnené a trávnaté plochy, ktoré budú dotknuté výstavbou a budú poškodené v dósledku
stavebných prác je potrebné uviesť do póvodného stavu. Vybúraiiý materiál nie je dovolené
uskladňovať na spevnenš‘ch a trávnatých plochách;

- M stavebných prácach dodůať prislušné technické normy a poswpovať v rámci ustanovení
stavebného zákona. Počas realizácie prác zabezpcčiť dopravné značenie staveniska v zmysle platnej
vyhlášky.

d) Qkresného úradu Košice, Odboru starostlivosti o ŽP. Odd. OPaVZŽP - ŠSOH (stanovisko pod č.
OU-KE-OSZP3-2020/024022-002 zo dňa 15.04.2020) k predmetnej stavbe:

- Zakazuje sa podľa 13 písm. a) a b) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (Zákon O odpadoch), uložiť alebo ponechať odpad
na mom mieste ako na mieste na to určenom, zneškodnit‘ odpad alebo zhodnotiť odpad inak ako
v súlade so zákonom o odpadoch;
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- Držiteľ odpadu je povinný podľa 14 ods. I písm. e) zákona o odpadoch odovzdaf odpady len
osobe oprávnenej nakladat‘ s odpadmi podľa zákona o odpadoch, ak nezabezpečuje ich zhodnotenie
alebo zneškodnenie sám a dodržiavať ustanovenia * 77 zákona o odpadoch;

- Stavebný odpad využitel‘ný ako zdroj druhotných surovín odovzdať výkupcom alebo
spracovatel‘om týchto odpadov;

- I ný recyklovateľný stavebný odpad neznečistený škodlivinami odovzdať na recykláciu;
- Nerecyklovateľný a nevyužiteľný stavebný odpad ukladať na riadenú skládku stavebných odpadov;
- Stavebník pred podaním návrhu na kolaudáciu, požiada orgán štátnej správy odpadového

hospodárstva o vydanie vyjadrenia k dokurnentácii v kolaudačnom konaní v zmysle 99 ods. I
písm. b) bod 5 zákona o odpadoch. K žiadosti priLoži doklady o spósobe nakladania s odpadmi,
ktoré vznikli v pdebehu realizácie stavby.

e) Okresného úradu Košice, Odboru starostlivosti o ŽP. Odd. OFaVZŽP - ŠSOPaK (stanovisko pod č.
OU-KE-OSZP3-2020/034842-002 zo dňa 10.07.2020) k predmetnej stavbe:

- Rešpektovať nutnosť ochrany jestvujúcej zelene v ňešenom území s tým, aby vplyvom stavebnývh
prác nebo] poškodený resp. nawšen ich koreňový systém a koruna stromov s důrazom na
ustanovenia platnej SYN 83 7010 Ošetrovanie. udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie;

- Okolité dreviny a krovité porastv rešpektovať tak. aby nedošlo k bezprostrednému, alebo
následnému zníženiu ekologickÝch a estetických funkcií ich podzemných a nadzemných častí, resp.
k ich odumretiu:

- trasu výkopovej n‘hy odklonit‘ čo najďalej od kmeňov drevín,
- v blízkosti drevín prevádzať zemné práce ručným spůsobom alebo pretláčaním.
- navážky vyhlbenej zeminy uskladňovať mimo kmeňov drevín,
- odsúhlasenie výkopov na pozemku mesta Správou mestskej zelene v Košiciach.

Pd výkopových prácach nenavážať zeminu, stavebný odpad alebo stavebný materiál do koreňovej
zóny drevín. ani nezvyšovať nepriepustnosť půdy v koreňovej zóne drevín;
Hlbenie výkopov nevykonávať v koreňovom priestore drevín. Ak to vo výnirnočnch prípadoch nie
je možné zabezpečiť. musí sa výkop vykonávať ručne a nesrnie sa viesť bližšie ako 2,5 m od päty
kmeňa. Pri hlbení sa nesmú prerušif korcne hrubšie ako 3 cm. Korene sa móžu prerušiť jedine
rezom. pričom sa rezné miesta zah]adia a ošetria;

- Výrub kolíznych drevin a odstránenie krovitého porastu sa uskutoční až po nadobudnutí
právoplatnosti stavebného povolenia

Pri realizácii stavebných prác je nevyhnutné dodržať nasledovné:
všetky používané mechanizmy musia byť vo vyhovujúcom technickom stave a musí byť
zabezpečená ochrana půdy, vód a bioty pred znečistením ropnými Látkami ako pri činnostiach tak
pil parkovaní;
všetky používané mechanizmy sa budú pohybovaf iba po stanovených. resp. existujúcich
príjazdových komunikáciách;
v okolí stavby nebudú vytvárané žiadne skládky odpadkov a odpadov.

fl MH Teplárenský ho1din. a.s. (informácia pod č. TEKO/201 9/030108 zo dňa 4.9.2019):
Prísne rešpektovaf inžinierske siete spoločnosti;
Pri zemných prácach dodržať Priestorovú normu STN 73 6005, zákon č. 657/2004 Z. z.

- * 36
(ochranné pásmo), v ochrannom pásme realizovať ručný výkop;
Pil prácach v ochrannom pásme predmetných zariadení a ku každému výkopu, pri ktorom dójde ku
križovaniu alebo súbehu dodržať SYN 73 6005.

g) SPP — Distňbúcia. a.s. (pod č. TDJNS/05 17/2020/Uh zo dňa 17.7.2020):
Výkopové práce realizovať vo vzdialenosti menšej ako 2 m na každú stranu od obrysu existujúcich
plynárenských zadadení v súlade s STN 73 3050 výhradne ručne bez použitia strojových
mechanizmov;
Odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti
poškodeniu;

4



- Nad trasou plynovodu sa nesmú realizovat‘ také terénne úpravy, které by zmenili jeho doterajšie
krytie a hlbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu všetky zadadenia a poklopy plynárenských
zariadení osadiť do novej úrovne terénu;

- Pri realizácii stavby je stavebník povinný dodržiavať ustanovenia zákona č. 251/2012 Z. z.
o energetike a o zmene a doplnení niektoiých zákonov v zneni neskorších zmien /d‘alej len zákon
o energetike/, Stavebného zákona a mých všeobecne záväzných právnych predpisov a taktiež
ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä TPP 702 02;

- Rešpektovat‘ a zohl‘adniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo leh ochranných alalebo
bezpečnostných pásiem;

- Pil súbehu a križovaní navrhovaných vedeni s existuj úcimi plynárenskými zadadcniami dodržať
minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01;

- V ochrannom pásrne plynárenských zariadení v zmysle * 79 a 80 zákona č. 25 1/2012 Z. z.
o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien sa nesmú
umiestňovať nadzemné stavby, kontrol, šachty, trvalé porasty a pod.:

OSOBITNE PODMIENKY:
- Dodržať krytie plynovodov a pňpojok nad novými spevnenými plochami min. I m.

h) SWAN KE. s.r.o. (vvjadrenie pod č. IK/293/2019 w dňa ] 1.09.2019):
- V súvis]osti s vykonávanými prácami dodržiavať platné predpisy podľa S1N73 6005 pre

pdestorovú úpravu vedeni technického vybavenia, ako aj STN 33 3300;
- Realizáciu výkopových prác 0,5 m od osi trasy zemných telekomunikačných vedeni a zadadení

/ochranné pásmo/ vykonávať zásadne ručným spósobom bez používania strojných mechanizmov
v zmysle * 66 a * 68 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách;

- Odkryté telekomunikačné vedenia a zariadeniaje stavebník povinný riadne zaistiť proti poškodeniu
cudzím zásahom aj mimo prac. času /uložením do drevených žfabov, resp. vyviazaním ma trám/
a tým zabezpečiť ich plynulú prevádzkyschopnosť.

1) TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o. Košice (stanovisko pod Č. Ůl/TEHO/2019/785/5025 zo dňa
13 .09.20 19):

- Stavba nebude kolidovať s ochranným pásmom horúcovodných a teplovodných rozvodov v správe
společnosti.

j) UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. (vvjadrenie Č. 1090/2019 zo dňa 4.9.2019) k predmetnej
stavbe:

- Podmienky opatrení v bodoch 2,3,4, 6. 8.9, a 10.

k) Východoslovenskej vodárenskej spo]očnosti. a.s. (vyjadrenie pod zn. 74883/2019/1n.Ze zo dňa
27.8.2019):

- Zvis]é dopravné značenie nesmie byť umiestnené nad vodovodným potrubím ani kana]izačným
potrubím;

- Dodržať ochranné pásmo pre vodovod a kanalizáciu, o pdemere do DN 500 mm, vrátane, min.
1,5 m a nad DN 500 mm, min. 2,5 m od steny potrubia na obidve strany. Pri realizácii výkopových

prác v miestach križovania alebo súbehu So zariadeniami VVS prevádzaf ručný výkop, z dóvodu

možného poškodenia týchto zariadení. Zariadenia vodovodné]io potrubia a kanalizačného potrubia

rešpektovat‘ a práce realizovať tak, aby nedošlo k icb poškodeniu. Poklopy šachiet (kontrolná,

revízna, armatúra, pnp. vodomemá), uzáverov a hydrantov nachádzajúce sa v mieste realiZácie

stavby upraviť do nivelety novej povrchovej úpravy. Krytie potrubia nesmie byť zmenené max. +

15 cm od jestvujúcej nivelety terénu;
- Vodohospodárske zadadenia v plnom rozsahu rešpektovať a zachovat‘ požiadavky SIN 73 6005.

(vyjadrenie pod zn. 50945/2020/Ko ZO dňa 20.07.202W:
- Dodržať ochranné pásmo od steny potrubia vodovodu a kanalizácie do DN 500 minimálne 1,5 m

a nad DN 500 min. 2,5 m na obidve strany potrubia;
- Zvislé dopravné značky a prípadné ochranné zariadenia (zábradlie) osadit‘ mimo trasy potrubia

a dodržať uvedené ochranné pásmo;
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- Pn realizacii vykopovych prac v miestach križovania alebo subehu so zanademarni VVS prevadzat
ručný výkop a práce realizovať tak, aby nedošLo k ich poškodeniu;

- Rešpektovať zariadenia verejného vodovodu (napr. hydrant, šachty, uzávery a pod.) a pd realizácii
stavby vyzdvihnuté do nivelety novej povrchovej úpravy (vjazdu);

- Krytie potrubia móže byť zmenené max. o 15 cm odjestvujúcej nivelety terénu.

]) Východoslovenskei distribučnej. a. s. (vvjadrenje pod č. 15614/19/zo dňa KE/30.08.201 9):
- Bod (8) písm. a), b) - z Upozomení na ochranné pásma v zmysle zákona č. 251/2012 Z. z.
- podmienky pod č. 2. 3.4. a 7.

m) DPMK. a. s. (vyjadrenie pod zn. 3715/2019/ŮTaÚ/Hr ZO dňa 02.09.19):
- Pd súbehu a krížení podZemných vedení dodržať SYN 73 6005.

22. Stavba ncsmie byť začatá, pokiaľ toto stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosC.

23. Stavebné povolenie stráca platnosf. ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti tohto rozhodnutia.

Navrhovatel‘ je v súlade s * 4 ods. 1 zákona Č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení
neskorších zmien a doplnení od správnych poplatkov oslobodený.

ODÓVODNENIE

Stavebník NIČ Košice — Sídlisko KyP, Tr. KYP 1, 040 23 Košice, IČO: 00 691 089, podal dňa
08.04.2020 na tunajší úrad Mesto Košice — špeciálny stavebný úrad pre miestne cesty a účelové cesty
žiadosť o vydanie stavebného povolenia pre stavbu „Riešenie statickej dopravy ulica Janigova —

1. etapa“ na pozemkoch s parcelnými Číslami 3006, 3007, 3008, 3009, 3013/7, 2973/1, 2982 (parcely
registra „C“) v k. ú. Grunt. Dňom podania žiadosti sa Začalo stavebné konanie.

Frechnetom projektu je výstavba 1. etapy nových odstavných státí na Janigovej zilic! — vo východnej
časti zil/ce, Čín, «z zníži cle/Jeli statickej dopraiy na te/to ulici. Jde o východná Časí zaslepenci zilice, ktorá
ZUČÍ,,Ci vjazdonz do areálu Škol;‘ Cordákova Nachádza sa tu 59 státi Doplní sa lij 14 nových odstavných
státi z polovegeíačných n‘árnic i‘ rámci stavebnÝch úprav. Zmenou vodorovného dopravného značenia Sa

vvznaČia pcwkovacie síália s póvodnou povrchovou úpravou z asfaltobetónu. Technické riešenie
parkoivcíclz státi je opísané v bode 3. technickej sprchy. Realizáciozz stavby dojde k výrubu (presadenizQ
dvoch s/romav, k výsadbe 10 ks novÝch Jz toho dvoch a/co náhrada za výrub vprípade. že nedojde k fc/z
presadeniuL
Odvodnenie eXistu/úce/ plochy vozovky je riešcné eXisíu/úcou dažd‘ovou kanalizáciou, odvodnenie nových
bude čiastočne do plochy parkoviska zo zatrávňovacich tvárnic ti čiasločne do exLvíujúcej dažďove/
kanalizácie.

Mesto Košice, pracovisko Košice — Západ, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad súhlasilo
(listom pod č. MK/A/2022/13295 zo dňa 31.032022) podľa ust. 120 ods. 2) stavebného zákona
s vydaním stavebného povolenia pre stavbu „Ricšenie statickej dopravy ulica Janigova — I. etapa“
špeciálnyrn stavebným úradom pre miestne a účelové cesty a overil, že predložený projekt stavby je
v súlade s právoplatným úzernným rozhodnutím č. MKJA/2022/04647-16/II/MIN, ktoré nadobudlo
právoplatnost‘ dňa 17.03.2022.

Keďže v priebehu konania bob zistené, že predložená žiadosť o stavebné povolenie neposkytovala
dostatoČný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, tunajší úrad podľa 60 ods. I stavebného zákona a
* 19 ods. 3 správneho podadku, vyzval stavebníka listom Č. MK/A/2020/12269-2 zo dňa 04.05.2020, aby
v určenej lehote predmetnú žiadosť doplnil a zároveň ho upozornil, že ak tak neurobí, stavebné konanie
bude zastavené. Zároveň stavebné konanie prerušil listom pod č. MIQA/2020/12269-3 dňa 04.052020.
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Nakoľko stavebník nevedel k predmetnému konaniu doplniť spisový materiál v určenej lehote, tunajší úrad
na základe žiadosti stavebníka o predlženie lehoty na doplnenie podanej dňa 2407.2020 vydal súhlas pod
Č. MK!20/12269-l0 dňa 23.10.2020.
Tunajší úrad v rámci predmetného konania vydal nasledovné:

- Vyjadrenie k projektovej dokumentácii dňa 03.08.2020 pod Č. MK/A/2020/12269-7;
- Odpoveď k žiadosti o predlženie lehoty ma odstránenie nedostatkov podania dňa 24.08.2020 pod č.

MKJA/2020/l 2269-8;

-
- Súhlas na predÍženie lehoty na predloženie dokladov dňa 27.07.2021 pod Č. MK,/2O21/O5846-l2

Dalšia žiadosť o predlženie lehoty podaná stavebnikom dňa 01.02.2022 bula považovaná tunajším úradom
za bezpredmetnú. nakoľko dňom 06.04.2022 boli požadované doklady predkladané priebežne a posledné
doplnenie bob dňa 24.05.2022.

Tunajší úrad oznámil podľa * 61 stavebného zákona dotknutým orgánom a všetkým znúmym
úČastníkom konania začatie stavebného konania listom Č. MKJA/2022/04646-20, (MKIA/2021/05846),
MK12020/12269 zo dňa 24.05.2022 a upustil podľa * 61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho
zisťovania a ústneho pojednávania. Učastníci konania mohli svoje námietky k povoľovanej stavbe uplatniť
najneskór do 7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia o začatí stavebného konania. V rovnakej
Iehote, resp. na ich žiadosť predlženej lehote, mohli svoje stanoviská oznámiť dotknuté orgány.
Učastníci konania si neuplatnili žiadne námietky a neboli vznesené žiadne záporné ani protichodné
stanoviská dotknutých orgánov.

Z vvššie uvedeného vyplýva. že v konaní boli predložené stanoviská účastníkov konania,
dotknutých orgánov, orgánov chrániacich verejné záujmy — ktoré nemajú postavenie dotknutých orgánov,
ako aj správcov dotknutých verejných sieti.

Oprávnené pdpomienky a podmienky zo stanovísk a vyjadrení dotknutých orgánov, orgánov
chrániacich verejné záujmy a vlastnikov, resp. správcov sjeti k povoľovanej stavbe stavebný úrad zahrnul
do podmienok tohto stavebného povolenia.

Stavba „Riešcnie statiekej dopravy ulica Janigova — 1. etapa“ sa bude nachádzať na pozemkoch
s parcelnými Číslami 3006, 3007, 3008, 3009, 301 3/7, 2973/1, 2982 (parcely registra „C“) v k. ú. Grunt.
Mesto Košice je vlastníkom všetkých vyššie uvedených pozemkov s parcelnými čislami 3006, 3007, 3008,
3009, 3013/7, 2973/l, 2982 (parcely registra „C“) vk. ú. Grunt, zapísaných v LV Č. 965, ktoré sú zverené
do správy stavebníka Zmluvou Č. 961/2007 o zverení majetku mesta do správy zo dňa 26.09.2007 a vydal
súhlas k vyššie uvedenej stavbe listom pod Č. MK/A/2022/1 5381 dňa 11.05.2022.
Stavebník preukázal ině právo k pozemkorn Zmluvou Č. 961/2007 o zverení majetku mesta do správy zo
dňa 26.09.2007, Dodatkom Č. 2 k zmluve Č. 96 1/2007 o zverení majetku mesta do správy zo dňa
26.09.2007, uzatvorenej dňa 18.06.2012 a Dodatkom Č. 10 k zmluve Č. 961/2007 o zverení majetku mesta
do správy zo dňa 26.09.2007, uzatvorenej dňa 24.05.2021.

Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, Odd. ochrany prírody a vybraných
zložiek životného prostredia vydal súhlas na výrub 2 ks stromov rozhodnutím po Č. sp. OU-KE-OSZP3-
2021/017974-012 zo dňa 06.07.2021.

Stavebník primerane povahe stavby doložil všetky doklady k žiadosti o stavebné povolenie
a projektovú dokumentáciu vypracovanú oprávnenou osobou podľa osobitných predpisov a splnil
podmienky, za ktorých móže byť na stavbu vydané stavebné povoienie.

Špeciálny stavebný úrad preskúmal podfa 62 stavebného zákona v stavebnom konaní žiadost‘
o stavebné povolenie a pretože dokumentácia stavby splňa požiadavky týkajúce sa verejných záujmov,
predovšetkým ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a života ľudí a zodpovedá všeobecným
technickým požiadavkám na výstavbu ustanoveným stavebným zákonom a osobitnými predpismi,
rozhodol tak, ako je to uvedené vo výrokovej Časti tohto rozhodnutia. Týmto rozhodnutím nedójde
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rozeniu verejných záujmov, ani k neprirneranému obmedzeniu či ohrozeniu práv a právom chránených
záujmov účastnikov konania.

POUČENIE

Podľa 54 správneho poriadkuje možné proti tomuto rozhodnutiu podať odvolanie v lehote 15 dní
odo dňa jeho oznámenia na Mesto Košice — špeciálny stavebný úrad pre miestne komunikácie a účelové
komunikácie. Tdeda SNP 48/A, 040 11 Košice.

Toto rozhodnutie možno preskúmať súdom až po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku.

Xoverená PD pre stavebníka

Ing. Jaroslav Polaček
primátor mesta Košice

Doručí sa
1. MC Košice — Sídl. KVP, Tr. KVP Č. 1,04023 Košice— stavebník
2. Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice (MMK, Odd. právne a majetkové, Ref. nakladania s majetkom)

— vlastník, siťseci poa‘iiikov
3. Ing. Pavel TitL PT. INZ!NIER!NG. s.r.o.. Tr. KVP3I I IlIC. 04023 Košice—projektant

Navedornie ‚

4. Mesto Košice (Odd. staveb, úradu, Ref. SU - pracovisko Košice Západ a Východ, Tr. SNP 39, 040 I Košice
5. Mesto Košice (MMK, Odd. Dopravy a ZP, Ref. dopravy — Ing. Kuzma) Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice
6. Mesto Košice (MMK, Odd. UHA mesta Košice — Ing. S. Baran, Ing. arch. Richnavský), Tr. SNP 48/A, 040 I

Košice
7. DPMK, a. s., Bardejovská 6, 043 29 Košice
8. Krajský pamiatkový úrad Košice, Hlavná 25, 04001 Košice
9. KR PZ v Košiciach — KD!, Kuzmányho 8. 041 02 Košice
10. Okresný úrad Košice, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Odd. ochrany prírody a vybraných zložiek ZP

(ŠSOPaK, šVS. 550W, Komenského 52, 041 26 Košice
11. Unia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Park obrancov micru 1. 04001 Košice
12. SPP a.s.- distdbúcia a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 19 Bratislava 26
13. SWAN KE, s.r.o., Nám. Osloboditeľov 3/A, 0400! Košice
14. MH Teplárenský holding, a.s., Turbínová 3, 831 04 Bratislava
15. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Sevčenkova 36, Bratislava
16. Východoslovenská distribuČná, as. Mlynsků 31,04291 Košice
17. Vsi, vodárenská spoločnosť. as. Komenského 50.04248 Košice
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