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VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Váš list Číslo/zn dňa Vybavuje/linka
MKIA/2021/16206/ Ing. Matyi/055 6419 825
15. 12.2021

Stavba: „Cyklistický chodník Ulica Jána Pavla II — Moskovská trieda“
v skladbe stavebných objektov
SO 01 Komunikácic
SO Ola Komunikácie
SO Olb Uprava chodnika Ulica Jána Pavla II. - Húskova ulica
SO Ole Uprava chodníka na Zombovej ulici
SO Old Uprava chodníka na Bauerovej ulici
SO Ole Rozšírenie komunikácie na Bauerovej ulici
SO 01 f Uprava chodníkov pred miestnym úradom
SO Olg Sadové úpravy
SO 03 Verejné osvetlenie
Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie
pojednávania

Stavebník Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice, iČo: 006 911 35
podal dňa 20.12.2021 (listom číslo MKJAJ2O21/16206 zo dňa 15.12.2021) na tunajší úrad
mesto Košice — špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové cesty žiadosť o vydasiie
stávebného povolenia pre stavbu „Cyklistický chodník Ulica Jána Pavla II — Moskovská
trieda“ v skiadbe stavebných objektov SO 01 Komunikácie: SO Ola Komwňkácie, SO Olb
Uprava chodníka Ulica Jána Pavla II. - Húskova ulica, SO Ole Uprava chodníka na Zombovej
ulici, SO Old Uprava chodníka na Bauerovej ulici, SO Ole Rozšírenie komunikácie na
Bauerovej ulici, SO Olf Uprava chodníkov pred miestnym úradom. SO Olg Sadové úpravy a
So 03 Verejné osvetlenie. Dňom podania žiadosti boto začaté stavebné konanie.

Stavba sa bude nachádzať na pozemkoch evidovaných v registri „C“ KN s parcelnými
číslami 2823, 2829, 2830, 2831, 2832/1, 2833, 2834, 2835, 2863, 3248, 3309/20, 3309/21,
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3309/22, 3309/29, 3309/39, 3310, 3311,3312,3337/1,3338,3339,3340,3341, 3350/1, 3720/2
v katastrálnom území Grunt.

Predmetom projektovej dokumentácie je výstavba cyklotrasy, ktorá je navrhovaná v
zastavanom území v jestvujúcom uličnom priestore, v rámci existujúcich ciest a čiastočne v
mestskej zeleni, tj nová trasa, ktorá vyžaduje vyššie plošné nároky na spevnené plochy
Predmetná stavba pozostáva z dvoch stavebných objektov SO 0] Komunikáci a SO 03 Verejné
osvetknie pričom objekt SO 0] sa skladů zo siedmych pod objektov (SO 0]a Komunikácie, SO
O]b Uprava chodníka Ulica Jána Pavla II. - Húskova ulica, SO 0]c Uprava chodníka na
Zombovej ulici, SO Old Uprava chodnika na Bauerovej ulici, SO Ole Rozšírenie komunikácie
na Bauerovej ulici, SO O]f Uprava chodníkov pred miestnym úradom, SO Olg Sadové úpravy).
Cyklistická cesta je projektovaná ako obojsmerná, SO šírkou 3 m (2 pruhy široké 1,5 m) a od
chodnika pre peších bude oddelená vegetačným pásom šírky O, 7 m. V deliacom páse bude
osadených 28 stožiarov verejného osvetlenia. Cyklotrasa sa napája naprojektovanú cyklotrasu
na Ulici Jána Pavla JI. za priechodom pre chodcov a cyklistov. Končí na vetve križovatky Triedy
KVP na ul. Moskovskú. Súčast‘ou tejto stavby budú aj priechody pre chodcov a cyklistov cez

Zombovu ulicu, Bauerovu ulicu a cez križovatkovú vetvu Trieda KVP — Moskovská. Povrchová
úprava cyklistickej cesty bude lvorená asfaltovým betónom červenej farby. Krycia asfaltová
vrstva na existujúcich chodníkoch bude odstránená a nahradená novou pri zachovanej šírke
chodníkov. Novo navrhované chodníky sú z krytu z betónovej dlažby Pre výstavbu cyklotrasy
je nevyhnutný záber zelene, výrub 39 stromov, výrub krovitých porastov, presadenie 1 stromu,
ktoré sa nachá±ajú v kolízii s jej trasou. Výrub bol povolený výrubovým konanim. Projekt
vyvolaná úprava verejného osvetlenia rieši sústavu 28 kusov osvetľovacích stožiarov pre
vonkajšie osvetlenie cyklistickej komunikácie a Zároveň aj súbežne s ním vedeného chodníka
pre peších, vrátane rozvádzača vonkajšieho osvetlenia R VO 60].

Mesto Košice ako správny orgán vykonávajúci štátnu správu na úseku pozemných
komunikácií podľa 2 písm. a) bod 3. zákona NR SR Č. 416/200 1 Z. z. o prechode niektorých
působností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné 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“) a to působnosť špeciálneho stavebného
úradu pre miestne a účelové cesty podľa 3a ods. 4 cestného zákona, konajúci podřa * 120
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení
neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“)

oznamuje ‘

podľa * 61 stavebného zákona dotknutým orgánom a všetkým známym účastníkom konania
začatie stavebného konania a pretože sú stavebnému úradu dobre známe pomery staveniska
a žiadosť poskytuje dostatočný podklad na posúdenie navrhovanej stavby, upúšťa podľa * 61
ods. 2 stavebného zákona od miestneho zist‘ovania a ústneho pojednávania.

Účastníci konania můžu svoje námietky uplatniť najneskór do 7 pracovných dní odo
dňa doručcnia tohto oznámenia. Na neskoršie podané námietky sa nebude prihliadať.
V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány. Ak dotknuté orgány neoznámia
svoje stanoviská k povoľovanej stavbe v určenej lehote, resp. na ich žiadosť predlženej lehote,
bude stavebný úrad predpokladat‘, že z hľadiska ich sledovaných záujmov so stavbou súhlasia

(* 61 ods. 6 stavebného zákona).

Strana 2 z 5



Do podkladov pre vydanie rozhodnutiaje možné nahliadnuť pred dňom uvedenej lehoty
na tunajšom stavebnom úrade - v budove Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11
Košice (odd. dopravy a životného prostredia, referát špeciálneho stavebného úradu pre miestne
a účelové cesty, 3. poschodie, miestnosf C 309) počas úradných hodín (pondelok 8,00 — 12,00
a 13,00 — 15,00; streda 8,00 — 12,00 a 13,00 — 16,00; piatok 8,00 — 12,00).

Vzhľadom na mimoriadu situáciu v Slovenskej republike zapríčinenú šírením vírusu
COVID-19, jev prípade záujmu o nahliadnutie do podkladov spisového materiálu potrebné si
vopred dohodnúť konkrétny termín telefonicky alebo e-mailom na adrese
renata.matyi.kosice.sk.

Ak sa niektotý z účastníkov konania nechá v konaní zastupovať, musí jeho zástupca
splnomocnenie na zastupovanie preukázaf písomným plnomocenstvom.

Podľa 142h písm. b) stavebného zákona: Počas mimoriadnej situácie, výnirnočného
stavu alebo núdzového stavu vyhláseného v súvislosži s ochorenírn CO VID-J 9 stavebný úrad
máže predlžit‘ lehotu na vykonanie úkonu a lehotu na vydanie rozhodnutia bez
predchádzajúceho súhlasu odvolacieho orgánu; stavebný úradje povinný opredlžení lehoty na
vykonanie úkonu a lehoty na i‘ydanie rozhodnutia s uvedením dá vodu upovedomit‘ všetlcých
účastníkov konania. Týmto Vás ako účastníkov predmetného stavebného konania
upovedomujeme, že bota predlžená lehota na vydanie tohto rozhodnutia.

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podl‘a * 61 ods. 4 stavebného zákona
a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradných tabuliach mesta Košice, na mestskej
časti Košice — Sídlísko KyP. Zároveň bude zverejnené na webovom sídle mesta Košice
(www.kosice.sk).

MESTO KOŠICE (2)

špeciálny stavebný úrad
nm miestfle a účelové cesty

Ing. Miriam Restiová
poverená zasmpovanim vedúceho referátu

špeciálneho stavebného úradu
pre miestne a účelové cesty
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Oznámenie sa doručí
účastníkom konania formou verejnei vyhlášky:
1. Mesto Košice. Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice (MMK, Oddelenie dopravy a životného

prostredia, Ref. dopravy) — stavebník
2. Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice (MMK, Odd. právne a majetkové, Ref.

nakladania s majetkom) — vlastník pozemkov
3. Ostatní účastníci konania - osoby, ktoré majú vlastnícke alebo mé právo k vyššie

uvedeným pozemkom a stavbám na nich vrátane susediacich pozemkov a stavieb, ak
ich vlastnícke alebo mé práva k týmto pozemkom a stavbám móžu byť stavebným
povolením priamo dotknuté

4. Ing. Vladimír Vydra, Juhoslovanská 7, 040 13 Košice — dopravný projektant
5. Ing. Jana LuteránovL Valbek 8 Prodex. spol. s r.o., stredisko Košice, Rozvojová 2,

040 11 Košice —projektant VO
6. Ing. Arch. Alexander Lami. Stítova 2, 040 01 Košice — generálny projektant

Oznámenie sa doručí
dotknuté orány:
7. MC Košice - Sídlisko KVP. Trieda KVP Č. 1. 040 23 Košice
8. Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice (MMK, Odd. útvar hlavného architekta

mesta Košice)
9. Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice (MMK, Odd. stavebného úradu, Ref.

SU - pracovisko Západ a Východ
10. Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice (MMK, Odd. dopravy a životného

prostredia, Ref. dopravy) — cestný správy orgán
11. KR PZ v Košiciach — KDI, Kuzmányho 8, 041 02 Košice
12. OR HaZZ v Košiciach, Požiamická 4, 040 01 Košice
13. Správa mestskej zelene v Košiciach, Rastislavova 79, 040 01 Košice
14. Obesný úrad Košice, Odbor starostlivosti o ŽP (ŠSOH, ŠVS, SSOPaK), Komenského

52, 041 26 Košice
15. Ůnia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Park obrancov mieru 1, 040 01 Košice
16. Slovenský zväz telesne postihnutých, Ludmanská 3, 04001 Košice
17. Krajský pamiatkový úrad Košice, Hlavná 25, 040 01 Košice
18. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava
19. VVS, a.s., Závod Košice, Komenského 50,04248 Košice
20. SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 19 Bratisiava 26
21. VSD, a.s., Mlynská3l, 04291 Košice
22. Tepláreň Košice, Teplárenská 3, 042 92 Košice
23. Tepelné hospodárstvo Košice
24. SWAN KE, s.r.o., Nám. osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice
25. UPC BROADBAND Slovakia s.r.o., Alvinczyho Č. 14, 040 01 Košice
26. ANTIK Telecom s.r.o., Cárskeho 10, 04001 Košice
27. DELTA ONLINE spol. s r.o., Pri salaši 2,040 17 Košice
28. DPMK, a.s., Bardejovská 6, 043 29 Košice

Na vedomie
— (nemá účinky domčenia)

1. Mesto Košice. Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice (MMK, Oddelenie dopravy a životného
prostredia, Ref. dopravy) — stavebník

2. Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice (MMK, Odd. právne a majetkové, Ref.
nakladania s majetkom) — vlastník pozemkov

3. Ing. Vladimír Vydra, Juhoslovanská 7, 040 13 Košice — dopravný projektant
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4. Ing. Jana Luteránová, Valbek St Prodex, spol. s r.o., stredisko Košice, Rozvojová 2, 040
11 Košice —projektant VO

5. Ing. Arch. Alexander Lami, Stítova 2, 040 01 Košice — generálny projektant

Vyvesené od: do:

ř—ľ ‘4

Zvesené dňa: tS-2O22

lnformácie o spracúvani osobných údajov podl‘a Článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu aRady (EÚ) 20 16/679
o ochraiie fyzických osób pri spracúvaní osobných údajov a o voľnnm pohybe takýchto ádajov a zákona NR SR Č. 18/2018 Z.
z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sů zverejnené na webovom sídle prevádzkovatel‘a
www.kosicc.sk ana úradnej tabuli v priestoroch prevádzkovatela.
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