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Košice, 10.08.2021

MESTO KOŠICE

Vec
Oznámenie o
pojednávania

začatí

územného konania verejnou vyhláškou a nariadenie

ústneho

Dňa 31.05.2021
podal Slovak Telekom, a.s., so sídlom Bajkalská 28, 817 62
Bratislava IIČO 35 763 469/ v zastúpení CASSTEL s.r.o. Košice, so sídlom Garbiarska 18,
040 O 1 Košice IIČO 31 667 384/, návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby líniovej
stavby elektronickej komunikačnej siete s názvom: "FTTH_KE_IBV _Jenisejska", ktorá má
byť umiestnená v katastrálnom území Jazero - v Mestskej časti Košice _ Nad jazerom tak,
ako je zakreslené v situačnom výkrese, ktorý tvorí súčasť dokumentácie pre územné
rozhodnutie.
Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.
Popis navrhovanej líniovej stavby:
Bodom napojenia pre dotknutú oblasť je existujúci pasívny optický distribučný bod
PODB:KE:JENI:1408-10. Z tohto uzla bude vybudovaná optická prístupová sieť.
Trasa začína v mieste exist. PODB:KE:JENI:1408-l0.
Výkop bude vedený
severovýchodným smerom ku vodnej nádrži (jazeru) na začiatku existujúcej IBV. Následne
bude výkop kopírovať chodník, kde bude optický kábel uložený vo vzdialenosti cca 1 m od
okraja chodníka v zelenom páse na strane nádrže. Pripojenie jednotlivých potencionálnych
účastníkov bude podvrtom pod chodníkom. Po cca 170 m trasy sa cez spojku trasa vetví a
odbočuje do krátkej uličky smerujúcej ku križovatke ulíc Jenisejská - Dneperská. Obe vetvy
budú ukončené zároveň s ukončením existujúcej zástavby.
Celková dlžka samostatných výkopov bude 504 m.
Účel stavby: Realizáciou tejto investičnej akcie dôjde k vybudovaniu optickej
prístupovej siete v obci Košice - Nad jazerom prostredníctvom FTTH technológie, čím bude
umožnené poskytovanie viacerých služieb súčasne vo vysokej kvalite (vysokorýchlostný
internet, TV s vysokým rozlíšením, telefón).

,.

Mesto Košice, pracovisko Košice _ Juh, Smetanova č. 4, 040 79 Košice, ako vecne
a miestne príslušný stavebný úrad L stupňa podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o

územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov,
podľa § 36 ods. 1 a 4 stavebného zákona

oznamuje

začatie územného konania verejnou vyhláškou a sucasne nariad'uje k prerokovaniu
návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň

13.09.2021 o 09,30 hod.
so stretnutím účastníkov konania na tunajšom úrade - Mesto Košice, pracovisko Košice Juh, Smetanova č. 4, Košice, 2. posch., miestnosť Č. 27 (budova Miestneho úradu Mestskej
časti Košice - Juh) a následným pokračovaním na mieste stavby.

Vlastník pozemku a stavieb, ktoré sú predmetom územného konania je povinný strpieť
miestne zisťovanie podľa § 38 ods. 1 zákona Č. 71/1967 Zb. o správnom konaní a k tomuto
účelu ich sprístupniť.
Účastníci územného konania môžu svoje námietky a pripomienky k návrhu uplatniť
najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak k nim nebude prihliadnuté.
V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská aj dotknuté orgány, inak sa má za to, že
so stavbou z hľadiska nimi sledovaných záujmov súhlasia. Ak niektorý z orgánov štátnej
správy potrebuje na riadne posúdenie návrhu dlhší čas, je povinný požiadať tunajší stavebný
úrad o predlženie uvedenej lehoty pred jej uplynutím.
Ak dotknutý orgán, ktorý bol vyrozumený o začatí územného konania, neoznámi
v určenej alebo predlženej lehote ( na jeho žiadosť) svoje stanovisko k navrhovanej stavbe,
má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.
Podľa § 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 prihliadať.
Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť na stavebnom úrade, pracovisko
Košice - Juh, Smetanova č. 4, 040 79 Košice, č. dverí 27, v stránkových hodinách (pondelok
800_1200 hod., 1300_1500 hod., streda 800_1200 hod., 1300_1600 hod., piatok 800_1200 hod.) a pri
ústnom pojednávaní.
Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá v konaní zastupovať, musí jeho zástupca
predložiť písomnú plnú moc s podpisom toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať.
Toto oznámenie o začatí konania má povahu verejnej vyhlášky podľa § 36 ods. 4
,. stavebného zákona. Toto oznámenie bude vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli
správneho orgánu, webovom sídle tunajšieho úradu - www.kosice.sk a informatívne na
úradnej tabuli príslušnej mestskej časti. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.
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Začatie územného konania o umiestnení predmetnej líniovej (zvlášť rozsiahlej) stavby
tunajší stavebný úrad oznamuje aj verejnou vyhláškou, ktorou upovedomuje všetkých
účastníkov konania, nakoľko sa jedná o veľký počet účastníkov konania. Stavebný úrad
oznamuje začatie územného konania verejnou vyhláškou aj v prípade, že mu účastníci
konania alebo ich pobyt nie sú známi.
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Ing. ets Kramárová
'
poverena,l zastupovamm
vedúceho oddelenia stavebného úradu

Doručí sa:
1. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
2. CASSTEL s.r.o. Košice, Garbiarska 18, 040 O 1 Košice
3. Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, Košice
4. Mestská časť Košice - Nad jazerom, Poludníková č. 7, 040 12 Košice + informatívna
verejná vyhláška
5. Mesto Košice, oddelenie právne a majetkové, Trieda SNP 48/A, Košice
6. Mesto Košice, odd. strategického rozvoja, ref. výstavby, Tr. SNP 48/A, Košice
7. Mesto Košice, odd. dopravy a životného prostredia, referát dopravy, Tr. SNP 48/A,
Košice
8. Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť, Bardejovská č. 6, 04329 Košice
9. Správa mestskej zelene v Košiciach, Rastislavova 79, Košice
10. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, Komenského 52, 041 26
Košice
11. Okresný úrad Košice, Pozemkový a lesný odbor, Zádielska 1,04078 Košice
12. Krajský pamiatkový úrad Košice, Hlavná 25, Košice
13. Krajské riaditeľstvo PZ v Košiciach, Krajský dopravný inšpektorát, Kuzmányho č. 8,
041 02 Košice
14. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, Útvar
vedúceho hygienika rezortu, odd. oblastného hygienika Košice, Hlavná 6, 04001 Košice
15. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, Ipeľská č. 1, Košice
16. Okresné riaditeľstvo HaZZ v Košiciach, Požiarnická č. 4, Košice
17. Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská č. 31, 042 91 Košice
18. SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
19. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Košice, Komenského 50,
042 48 Košice
•. 20. Slovak Telekom, a.s., Poštová č. 18, P.O.Box D-30, 042 10 Košice
21. Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s., Teplárenská č. 3,04292 Košice
22. Tepelné hospodárstvo s.r.o. Košice, Komenského č. 7, Košice
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23. Ostatní účastníci konania t.j. právnické osoby a fyzické osoby, ktorých vlastnícke alebo
iné práva k pozemkom alebo stavbám, ako aj k susedným pozemkom a stavbám vrátane
bytov môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté (§ 34 ods. 2 stavebné zákona) - verejnou
vyhláškou.

Vybavuje: Ing. Tomko, Telefón: 055/720 8048

Vyvesené dňa: /.?-~''''tl"y

Pečiatka, podpis:

;T~~

I M~STSK.4 ČASŤ

I KOšIce

Zvesené dňa: ,pt. Cf,,ttJ:z.:/

- ~~d jazerom

Informácie o spracúvaní osobných údajov podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov
a zákona NR SR Č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú
zverejnené na webovom sídle prevádzkovateľa www.kosice.sk a na úradnej tabuli v priestoroch
prevádzkovateľa.
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