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Oznámenie o začatí územného konania a uyustenie od ústneho pojednávania

Dňa 02.12.2020 podala spoločnost‘ Slovak Telekom, a.s., so sfdlom Bajkalská ul. Č. 28,
Bratislava, v zastúpení spoločnost‘ou NEVITEL, as., so sídlom Hlavná ul. Č. 45, Dunajská
Streda, návrh na vydanie územného rozhodnutia pre stavbu „FTTH_KE_KBV-Zelené
Grunty“, na pozemku KN-C parcelně číslo 1624/320, 1624/686, 1624/202, 1624/688,
1 624/72 1, 1624/723 ‚ 1624/724, katastrálne územie Grunt, Klimkovičova ulica v Košiciach.

Plánovaná trasa verejnej optickej siete je navrhnutá s napojením na eXistujúcu siet‘
umiestnenú na pozemku KN-C parcelné číslo 1624/320, kat. úz. Grunt. Následne sa napojí na
jestvujúcu chráničku DN 90 do ktorej sa zafúknu nové mikrotrubičky. Jestvujúca chránička
uložená v zemi pokračuje pred bytovým domom na Klimkovičovej ulici číslo 1 1 až na
pozemok KN-C parc. č. 1624/686, kat. úz. Grunt. Na pozemku KN-C parc. č. 1624/686, kat.
úz. Grunt sa vybuduje nový optický rozvádzač z ktorého bude viest‘ po pozemku KN-C parc.
č. 1624/686 a 1624/202, kat. úz. Grunt, nová optická siet‘ do bytových domov na pozemkoch
KN-C parc.č. 1624/688, 1627/721, 1624/723, 1624/724, kat. úz. GwntvKošiciach.

Uvedeným dňom holo začaté územně konanie.

Mesto Košice, pracovisko Košice - Západ, Tr. SNP 48/A, Košice, ako vecne a miestne
príslušný stavebný úrad I. stupňa podl‘a 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, podl‘a 36
ods. 1 stavebného zákona

.

. oznamuje .

óznamuje začatie úzernného konania a nakol‘ko pre územie je spracovaná
územnoplánovacia dokumentácia, na základe ktorej možno posúdif návrh na územně
rozhodnutie, upúšťa v zmysle 36 ods. 2 v spojení s 142h písm. a) stavebného zákona
od miestneho šetrenia a ústneho pojednávania.

Účastníci konania móžu svoje prípadné námietky a pripomienky uplatnit‘ na tunajšom
stavebnom úrade najneskör do 10 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia,
inak k nim nebude prihliadnuté.

V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská aj dotknuté orgány, inak sa má za to, že so
stavbou z hl‘adiska nimi sledovaných záujmov súhlasia. Ak niektorý z orgánov štátnej správy
potrebuje na riadne posúdenie návrhu dlhší čas, je povinný požiadat‘ tunajší stavebný úrad
O predlženie uvedenej lehoty pred jej uplynutím.

: Podl‘a 42 ods. 5 stavebného zákona upozorňujeme účastníkov tohto konania, že na
námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote,
hoci uplatnené mohli byť, sa v odvolacom konaní nebude prihliadat‘.

MESTO KOŠICE



Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuf na stavebnom úrade, pracovisko Košice -

Západ, Tr. SNP 48/A, Košice, v stránkových hodinách (pondelok 8001200 hod., 13001500

hod., streda 8001200 hod., 13001600 hod., piatok 8001200 hod.) najneskór v určenej lehote.
Vzhl‘adom na mimoriadnu situáeiu v Slovenskej republike, pred nahliadnutfm do

spisovej a projektovej dokumentácie kontaktujte referenta na e-mailovej adrese
peter.peres(iJkosice.sk, prfpadne telefonicky na tel. Č. 055/6419745, z dóvodu dohodnutia
spösobu a presného času nahliadnutia.

Zároveň stavebný úrad v súlade s 142h písm. b) stavebného zákona upovedomuje
účastníkov konania, že bola v súvislosti s krizovou situáciou spósobenou ochorením COVID
— 19 predlžená lehota na vydanie rozhodnutia.

Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá v konaní zastupovať, musí jeho zástupca
predložit‘ písomnú plnú moc s podpisom toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovat‘.
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“W‘ vedúca referá stavebného úradu

O tom sa upovedomujú:
1 . Nevitel, a. s. ‚ Hútnicka 1 ‚ Košice
2. RG DEVELOPMENT, s.r.o., Gorkého 3, 81 1 01 Bratislava
3 . RG DEVELOPMENT, s.r.o., Gorkého 3, 8 1 1 01 Bratislava
4. Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, Košice
5. Mestsk čast‘ Košice — Sfdlisko KVP, frieda KVP 1, Košice
6. Dopravný podnik mesta Košice, as., Bardejovská 6, Košice
7. Mesto Košice, ref. dopravy, Tr. SNP 48/A, Košice
8. Mesto Košice, ref. nakladania s majetkom, Tr. SNP Č. 48/A, Košice
9. OR HaZZ v Košiciach, Požiarnická 4, Košice
10. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Utvar vedúceho hygienika rezortu,

Odd. oblastného hygienika Košice, Stefániková 50/A, Košice
1 1 . Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ZP, odd. ochrany prírody a vybraných zložiek

žP, OH, Komenského č. 52, Košice
12. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ZP, odd. ochrany prirody a vybraných zložiek

žP, ŠSOPaK, Komenského Č. 52, Košice
13. Východoslovenská distribučná, as., Mlynská 3 1, Košice
1 4 . Slovak Telekom, a. s. ‚ Bajkalská 28, 8 17 62 Bratislava
15. SPP Distribúcia as., Mlynské Nivy 44/b, 825 1 1 Bratislava 26
16. .VVS as., OZ Košice, Komenského 50, Košice ‘

17. Eltodo osvetlenie s.r.o., Rampová 5, Košice
1 8. SWAN KE, s.r.o., Juhoslovanská 2/A, Košice
19. 02 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava ‘ ‘

20. Dopravný podnik mesta Košice as., Bardejovská 6, Košice ‘



.1.TEHO,s.ro.,Komenského7,Košice
22.TepláreňKošice,as.,Teplárenská3,Košice
23.UPCBroadbandSlovakias.r.o.,Sevčenkov36,851OBratislava
4.ANTICtelecoms.r.o.,Cárskeho10,Košice

Poznámka:ŽiadamestarostudotknutejMestskejčastimestaKošice,oinformatfvne
zverejnenietohtooznámenianaverejneprístupnommieste.

Informácieospracúvanfosobnýchúdajovpodl‘ačlánku13NariadeniaEurópskeho
parlamentuaRady(EU)20161679oochranefyzickýchosóbprispracúvaníosobnýchúdajov
aovoľnompohybetakýchtoúdajovazákonaNRSRČ.18/2018Z.z.oochraneosobných
údajovaozmeneadoplneníniektorýchzákonovsúzverejnenénawebovomsídle
prevádzkovatel‘awww.kosice.skanaúradnejtabulivpriestorochprevádzkovatel‘a..—:•
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