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MK!A/2022/14622-03/IV /MIS

ROZHODNUTIE
Verejná vyhláška

Mesto Košice, pracovisko Košice - Juh, Smetanova 4, 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 takto

rozhodlo:

Podľa § 41 ods. 1 stavebného zákona, v spojení s ustano ením 4 vyhlášky Č. 453/2000 Z.z.,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a § 46 a nasl. zákona Č. 71/1967
Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov nahrádza vydané
rozhodnutie o umiestnení stavby pod Č. MKlA/2020/1l896-08/IV-MIS zo dňa 09.10.2020, ktoré
nadobudlo právoplatnosť dňa 24.11.2020 týmto novým

rozhodnutím o umiestnení stavby

s názvom: "Prístavba chladiarenského expedičného skladu, skladu ovocia a zeleniny
a spevnené plochy", na Textilnej ulici v Košiciach, na pozemkoch KN-C parcelné čísla 323/28
a 323/172 v katastrálnom území Jazero a na pozemkoch KN-C parcelné čísla 323/43, 323/38,
323/44, 323/4, 323/3 a na pozemkoch KN-E parcelné čísla 7940, 7943, 7944 a 7947
v katastrálnom území Jazero tak, ako je zakreslené v situačnom výkrese umiestnenia stavby, ktorý
tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia pre navrhovateľa:

LABAŠ s.r.o., Textilná 1, Košice (IČO 36 183 181).

Popis stavby:

Predmetom územného rozhodnutia je zmena pôdorysného usporiadania prístavby
chfadiarenského expedičného skladu (prístavba bola zmenšená), upustenie od realizácie prístavby
skladu vody, umiestnenie samostatnej stavby skladu ovocia a zeleniny, a s tým súvisiaca zmena
dopravnej a technickej infraštruktúry.
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Členenie stavby na stavebné objekty:
SO 01 - Prístavba chladiarenského expedičného skladu
SO 02 - Prístavba skladu vody
SO 03 - Parkovisko a spevnené plochy
SO 04 - Rozšírenie areálovej dažďovej kanalizácie
SO 05 - NN rozvody pre napájacie stanice áut
SO 06 - Sklad ovocia a zeleniny

SO 01 - Prístavba chladiarenského expedičného skladu - prístavba chladiaceho kla u zo ane
navrhnutá ako jednopodlažný objekt obdlžníkového pôdorysu s mierne pultovou strechou. " orn
rešpektuje sklon strechy existujúceho chladiarenského skladu. Maximálna výška tav ~
je 'l- 7,295 m od úrovne podlahy ± 0,000. Plocha chladeného skladu je 824,00 m2 (pôvodná plocha
bola 2 705,00 rrr').

SO 02 - Prístavba skladu vody - s umiestnením prístavby skladu vody sa v novom konaní
neuvažuje.

SO 03 - Parkovisko a spevnené plochy - návrh rieši rozšírenie parkovacích kapacít v zázemí
areálu v počte 51 parkovacích miest a rozšírenie areálových komunikácií. Potreba parkovacích
miest bola stanovená výpočtom podľa STN 73 6..L 1 0/Z2 na 8 parkovacích miest.

SO 04 - Rozšírenie areálovej dažd'ovej kanalizácie - návrh rieši odvádzanie dažďových vôd zo
strechy prístavby objektu a nových spevnený ch plôch do existujúcej areálovej dažďovej
kanalizácie. Zvody zo strechy budú vo nútri existujúcich skladov napojené na novú vetvu
dažďovej kanalizácie, ktorá bude zaú tená do novej vsakovacej jamy. V rámci stavby dochádza k
zmene umiestenia areálovej dažďovej kanalizácie podľa výkresovej dokumentácie.

SO 05 - NN rozvody pre nabíjacie stanice áut -- prívod pre objekty bude z existujúceho
rozvádzača v NN rozvodni vlastnej trafostanice káblami vedenými \' zemi. Z el 'O\~' h
napájacích staníc sa počet v novom návrhu mení na 21 staníc. Rovnako do há za aj . zm ne i h
situovania podľa výkresovej dokumentácie.
SO 06 - Sklad ovocia a zeleniny - novonavrhovaný samostatne stojaci, dvojpodlažný objekt
halového charakteru s oceľovou nosnou konštrukciou o zastavanej ploche 1 200,00 m2. Celková
výška objektu bude + 11,382 m od úrovne upraveného terénu. Stavba bude sčasti vykurovaná,
kde zdrojom vykurovania bude tepelné čerpadlo. Stavba bude napojená na rozvod elektrickej
energie z pôvodného hlavného rozvádzača existujúceho objektu. Stavba bude napojená na rozvod
vody vodovodnou prípojkou a odkanalizo aná do žumpy.

Zastavaná plocha SO Ol: 824,00 m2

Maximálna výška stavby bude 7,295 m od úrovne podlahy ± 0,000

Zastavaná plocha SO 06: 1 200,00 m2

Maximálna výška stavby bude 11,382 m od úrovne podlahy ± 0,000

Podrobnosti o predmetnej stavbe sú zrejmé z predloženej a tunajším úradom overenej
dokumentácie pre územné rozhodnutie.

Podmienky rozhodnutia pod číslom MKlA/2020111896-08/IV-MIS zo dňa 09.10.2020, pre
umiestnenie a projektovú prípravu stavby o navrhovanej objektovej skladbe, sa v súlade s ust. § 39
stavebného zákona a ust. § 4 ods. 1 písm, d) a e) vyhlášky MŽP SR Č. 453/2000 Z. z., ktorou sa
vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, menia a doplňujú nasledovne:
Podmienka č. 1 sa mení nasledovne: Stavba bude umiestnená v súlade so situáciou umiestnenia
stavby, ktorá tvorí nedeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.
Podmienka Č. 2 sa mení nasledovne: Stavebný objekt SO 01 - Prístavba chladiarenského
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expedičného skladu bude umiestnený na pozemkoch KN-C parcelné čísla 323/28 a 323/172
v katastrálnom území Jazero nasledovne:

- zo severnej a východnej strany bude stavebný objekt tvoriť prístavbu k existujúcemu
chladiarenskému a mraziarenskému skladu súpisné číslo 2788, na pozemku KN-C parcelné
číslo 323/4 v katastrálnom území Jazero,

- južná fasáda prístavby chladiaceho skladu je navrhovaná vo vzdialenosti 15,80 m od
hranice pozemku KN-C parcelné číslo 323/28 v katastrálnom území Jazero,

- zo severozápadnej strany bude prístavba chladiaceho skladu umiestnená vo vzdialenosti
7,773 m od hranice pozemku KN-C parcelné číslo 323/29 v katastrálnom území Jazero
(vzdialenosť meraná v najkratšej spojnici medzi vonkajším povrchom obvodovej steny
a hranicou pozemku).

Pódmienka č. 3 sa mení nasledovne: Stavebný objekt SO 02 - Prístavba skladu vody
realizovaný nebude.
Podmienka č. 4 sa mení nasledovne: Stavebný objekt SO 03 - Parkovisko a spevnené plochy
bude v projekte pre stavebné povolenie umiestnený na pozemkoch KN-C parcelné čísla 323/28.
323/44, 323/38, 323/43 a 323/172 v katastrálnom území Jazero a na pozemkoch Kl -E parcelné
čísla 7943, 7944 a 7947 v katastrálnom území Jazero nasledovne:

v južnej časti prístavby chladiarenského expedičného skladu je situovaná odstavná plocha
pre nákladné autá, manipulačný a rezervný priestor,
parkovacia plocha pre osobné motorové vozidlá je situovaná v južnej časti prístavby skladu
vody,
vzhľadom na navrhnutý počet parkovacích miest je navrhnutá výsadba stromov v počte 19
kusov.

Podmienky č. 5 až 9 zostávajú nezmenené.
Podmienky č. 10 sa mení nasledovne: Podkladom pre vypraco anie projektovej dokumentácie
stavby bude dokumentácia zmeny územného rozhodnutia, ktorú \ 'pracoval Ing. arch. Martin
Gavaľa, Vivid Architekti, s.r.o., Partizánska 2509/34, Humenné (registračné číslo *2472AA *).
Podmienky č. 11 až 14 zostávajú nezmenené.
Podmienka č. 15 sa dopÍňa nasledovne: Navrhovateľ pri projektovej príprave zohľadní
podmienky Slovenského hospodárskeho podniku, Š.p. uvedené v stanoviskách k projektovej
dokumentácii pre územné konanie č. CS SVP OZ KE 4983/2021/2 z 16.12.2021 a č. CS SVP OZ
KE 4971/2021/2 z 16.12.2021 a ďalší stupeň projektovej dokumentácie predloží na zaujatie
stanoviska.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:
Účastníci konania si v stanovenej lehote neuplatnili námietky k zmene umiestnenia stavby

podľa predloženej projektovej dokumentácie.

Toto nové rozhodnutie platí podľa ust. § 40 ods. 1 stavebného zákona dva roky odo
dňa keď nadobudlo právoplatnosť, nestráca však platnosť pokiaľ bude v tejto lehote podaná
žiadosť o vydanie stavebného povolenia.

Rozhodnutie je záväzné v zmysle ust. § 40 ods. 4 stavebného zákona aj pre právnych
nástupcov jeho navrhovateľa a ostatných účastníkov územného konania.

•• Odôvodnenie

Dňa 22.04.2022 podala spoločnosť LABAŠ s.r.o., Textilná 1, Košice (IČO 36 183 181),
v zastúpení spoločnosťou HEST CO spol. s r.o., Zinková 10, Košice, návrh na vydanie zmeny
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rozhodnutia o umiestnení stavby s názvom .Prístav ba chladiarenského expedičného skla
skladu ovocia a zeleniny a spevnené plochy", na Textilnej ulici v Košiciach na pozemkoch KN
parcelné čísla 323/28, 323/172, 323/43, 323/38, 323/44, 323/4, 323/3 v katastrálnom území
Jazero. Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie vo veci zmeny územného rozhodnutia.

Na stavbu s názvom "Prístavba chladiaceho expedičného skladu, skladu vody a spevnené
plochy" bolo vydané tunajším stavebným úradom - Mestom Košice, pracovisko Košice - Juh,
Smetanova č. 4, Košice rozhodnutie o umiestnení stavby dňa 09.10.2020 pod
č. MK!A/2020/11896-08/IV -MIS, ktoré nadobudlo prá oplatnosť dňa 24.11. 020.

Správny poplatok bol navrhovateľom dňa 04.0~ .2022 zaplatený \'0 výške 600 € slovom
šesťsto eur, podľa pol. 59 písm. a) Sadzobníka správn 'ch poplatko . ktorý je súčasťou zákona
č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch, v znení neskorších predpi 0\'.

Pozemky KN-C parcelné čísla 323/28, 323/44 a" " " v kata tráinom území Jazero, sú na
základe výpisu z listu vlastníctva číslo 14042 vo vla tníctve poločnosti ČSOB Leasing, a.s.,
Panónska cesta 11, Bratislava. Vlastník nehnuteľností súhlasí s umiestnením sta by, čo je uvedené
v súhlase z 25.02.2020 a z 30.03.2022.

Pozemky KN-C parcelné čísla 323/38 a 323/43 v katastrálnom území Jazero, ako aj stavba
so súpisným číslom 2788 umiestnená na pozemku K -C parcelné číslo 323/4 v katastrálnom
území Jazero, sú na základe výpisu z listu vlastníctva číslo 14053 vo vlastníctve navrhovateľa.

Pozemok K -C parcelné číslo 323/172 v katastrálnom území Jazero, je na základe výpisu
z listu vlastníctva číslo 14231 vo vlastníct e navrhovateľa.

Pozemok K -E parcelné číslo 7940 v katastrálnom území Jazero, je na základe výpisu
z listu vlastníctva číslo 12309 vo vlastníctve navrhovateľa.

Pozemok KN-E parcelné číslo 7943 v katastrálnom území Jazero. je na základe výpisu
z listu vlastníctva číslo 13661 vo vlastníctve navrhovateľa.

Pozemok KN-E parcelné číslo 7944 v katastrálnom území Jazero. j na zákla výpi II

z listu vlastníctva číslo 12173 vo vlastníctve navrhovateľa.
Pozemok KN-E parcelné číslo 7947 v katastrálnom území Jazero, je na základe výpisu

z listu vlastníctva číslo 12440 vo vlastníctve navrhovateľa.

Tunajší stavebný úrad v súlade s ustanovením § 36 ods. 1 stavebného zákona dňa
21.12.2020 oznámil verejnou vyhláškou známym účastníkom konania, ktorých práva a oprávnené
záujmy by mohli byt' týmto rozhodnutím dotknuté a ktorých by sa navrhovaná zmena mohla týkať'
ako aj dotknutým orgánom, začatie územného konania svojim oznámením pod
Č. MK!A/2022/14622-02/IV/MIS a zároveň podľa ust. § 36 ods. l a 4 stavebného zákona nariadil
ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním, ktoré sa uskutočnilo 06.06.2022.

Verejná vyhláška bola na úradnej tabuli správneho orgánu a na webovom sídle
www.kosice.sk vyvesená dňa 10.05.2022 a zvesená dňa 25.05.2022 a informatívne na mestskej
časti Košice - Nad jazerom vyvesená dňa 13.05.2022 a zvesená dňa 30.05.2022.

V zmysle § 36 ods. 4 stavebného zákona začatie územného konania o umiestnení líniovej
stavby alebo v odôvodnených prípadoch aj zvlášť rozsiahlej stavby, stavby s veľkým počtom
účastníkov konania, ako aj územného konania o využití územia, o stavebnej uzávere
a o ochrannom pásme, ak sa týka rozsiahleho územia, oznámi stavebný úrad účastníkom
/Jzemného konania verejnou vyhláškou.

Na konanie boli prizvaní účastníci konania v zmysle § 34 stavebného zákona. Zároveň
stavebný úrad upovedomil účastníkov konania a dotknuté orgány, že svoje námietky
a pripomienky môžu uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak k nim nebude prihliadnuté.
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Na ústnom pojednávaní bol prerokovaný predložený návrh stavby. Účastníci konania boli
oboznámení s majetkovoprávnym stavom veci, s projektovou dokumentáciou stavby
a predloženými dokladmi a vyjadreniami resp. stanoviskami dotknutých orgánov. Na ústn om
pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním ani v čase pred ním, si nikto z účastníkov konania
neuplatnil námietku k predloženému návrhu umiestnenia stavby.

Areál sa nachádza v lokalite definovanej platným územným plánom: Zmeny a doplnky
Územného plánu hospodársko - sídelnej aglomerácie Košice, ako plochy zariadení výroby,
skladov a stavebnej výroby. Predložený návrh a dokumentácia pre zmenu územného rozhodnutia
svojím obsahom rešpektuje funkčné využitie daného územia na stanovený účel.

Navrhovateľ doložil primerane všetky potrebné doklady v súlade s ust. § 3 ods. 3 vyhlášky
MŽP SR Č. 453/2000 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírod
a vybraných zložiek životného prostredia, ako orgán štátnej vodnej správy, z hľadiska odný ch
pomerov nemá námietky čo je uvedené v stanoviskách Č. O -KE-OSZP3-2021/040249-002
z 20.12.2021 a Č. OU-KE-OSZP3-2021/026325-002 z 15.07.2021.

Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody
a vybraných zložiek životného prostredia, úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny, nemá
námietky k vydaniu územného rozhodnutia, čo je uvedené v stanoviskách Č. OU-KE-OSZP3-
2021/036841 z 22.10.2021 a Č. OU-KE-OSZP3-2021/025320-002 z 29.06.2021.

Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového
hospodárstva, k predloženej dokumentácii pre vydanie územného rozhodnutia nemá námietky,
čo je uvedené v stanovisku Č. OU~KE-OSZP3-2021/03 19- IK z 14.10._0_1 a Č. O -KE
OSZP3-20211025437-002 z 16.07.2021.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach súhlasí s návrhom
žiadateľa na územné konanie stavby, čo je uvedené v stanoviskách Č. 2021/03747-02/216/HV
z 06.07.202 a Č. 2021/05528-02/328/HV z 19.10.2021.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach, s nesením
protipožiarnej bezpečnosti stavby skladu ovocia zeleniny súhlasí bez pripomienok, čo je uvedené
v stanovisku Č. ORHZ-KE4-1300-001/2021 z 04.10.2021.

Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach, s riešením
protipožiarnej bezpečnosti stavby prístavby chladiarenského expedičného skladu súhlasí bez
pripomienok, čo je uvedené v stanovisku Č. KRHZ-KE4-0PP-495-005/2021 z 29.11.2021.

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. z hľadiska záujmov na ochranu vôd pred
znečistením voči vydaniu územného rozhodnutia nemá námietky, čo je uvedené v stanoviskách
Č. CS SVP OZ KE 4983/2021/2 z 16.12.2021 a Č. CS SVP OZ KE 4971/2021/2 z 16.12.2021.

Zároveň boli spolu so žiadosťou predložené aj vyjadrenia o existencii verejných
inžinierskych sietí v danom území.

Toto územné rozhodnutie je podľa § 42 ods. 2 stavebného zákona oznámené verejnou
vyhláškou a musí byť vyvesené na úradnej tabuli správneho orgánu a webovom sídle
www.kosice.sk po dobu 15 dní. Posledný deň je tejto lehoty je dňom doručenia.

Vyjadrenia dotknutých orgánov a organizácii k navrhovanému umiestneniu stavby nie sú
záporné ani protichodné. Oprávnené požiadavky pre spracovanie projektovej dokumentácie,
vyplývajúce z písomných vyjadrení stavebný úrad zosúladil a zakomponoval do podmienok,
uvedených vo výrokovej časti rozhodnutia. Požiadavky, ktoré sa týkali samotného uskutočňovania
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stavby, resp. jej budúceho užívania, budú predmetom prerokovania
v nasledujúcich konaniach.

a vyhodnote,

V územnom konaní stavebný úrad posúdil návrh zmeny územného rozhodnutia stavby
a zistil, že zmena umiestnenia stavby zodpovedá hl adiskám starostlivosti o životné prostredie,
resp. týmto hľadiskám neodporuje, ani životné prostredie neohrozuje a vyhovuje aj všeobecným
technickým požiadavkám na výstavbu stanoveným § 47 stavebného zákona. Zmeneným
umiestnením stavby nebudú ohrozené verejné záujm' ani práva a oprávnené záujmy účastníkov
konania nad prípustnú mieru.

Prihliadnuc k uvedenému tunajší stavebný úrad rozhodol vyhovieť predloženému návrhu
vo veci vydania rozhodnutia tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Podľa § 53, § 54 zákona Č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov
proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia na Mesto
Košice, pracovisko Košice - Juh, Smetanova čA, Košice. Toto rozhodnutie je preskúmateľné
súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Ing. Iveta ramárová
poverená zj stupovaním

vedúceho oddelenia stavebného úradu

I
Doručí sa
1. LABAŠ S.LO., Textilná 1, Košice (IČO 36 183 181), v zastúpení spoločnosťou HEST CO

spol. s LO., Zinková 10, Košice (navrhovateľ)
2. Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 811 02 Bratislava
3. ČSOB Leasing, a.s., Žižkova 11, 815 10 Bratislava
4. Ostatní účastníci konania (t.j. vlastníci susediacich pozemkov a stavieb a osoby, ktoré majú

k takýmto pozemkom a stavbám iné práva, ak ich vlastnícke a iné práva k týmto pozemkom
a stavbám môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté)

Na vedomie
1. MČ Košice - Nad jazerom, Poludníková 7, Košice + informatívna verejná vyhláška
2. Mesto Košice, oddelenie V,I,SÚ a ŽP, referát dopravy, Tr. SNP 48/A, Košice
3. Mesto Košice, oddelenie V,I,SÚ a ŽP, referát špeciálneho stavebného úradu pre miestne

a účelové komunikácie, Tr. SNP 48/ A, Košice
f'

4. Slovak Telekom, a.s., Poštová č.18, Košice
5. VVS, a.s., Komenského Č. 50, Košice
6. SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 19 Bratislava
7. Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská č.31, Košice
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8. DELTA ONLINE spol. s LO., Pri salaši 2, Košice - mestská časť Barca 040 17
9. MH Teplárenský holding, a.s., Turbínová 3, 831 04 Bratislava
10. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP, Komenského 52, Košice (ŠSOH, ŠVS, OPaK,

ElA)
11. Okresný úrad Košice, odbor krízového riadenia, Komenského 52, 041 26 Košice
12. Železnice SR, oblastné riaditeľstvo Košice, Kasárenské námestie ll, 041 50 Košice
13. Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, Bratislava, PSČ 813 61
14. Ministerstvo obrany SR, agentúra správy majetku, Komenského 39/A, Košice
15. Okresné riaditeľstvo HaZZ v Košiciach, Požiamická č. 4, Košice
16. Krajské riaditeľstvo HaZZ v Košiciach, Požiamická č. 4, Košice
17. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Ipeľská č. 1, Košice
18. Slovenský vodohospodárskypodnik, š.p., odštepný závod Ďumbierska 14, 041 59 Košice

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 R SR č.
18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú zverejnené na webovom sídle
prevádzkovateľawww.kosice.sk a na úradnej tabuli v priestoroch prevádzkovateľa.
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LEGENDA GRAFICKÝCH ZNAČENí:

[ :J RIEŠENÉ ÚZEMIE

EXISTUJÚCE OBJEKTY V AREÁLY Labaš s.r.o. (OBJEKTY 014, 024 A 044)

HRANICA ZMENY FUNKČNÉHO VYUŽITIA ÚZEMIA PODĽA PLATNÉHO ÚZEMNÉHO PLÁNU MEDZI
- - - - - zAHRADKÁRSKYMI LOKALITAMI A PLOCHAMI ZARIADENí VÝROBY, SKLADOV A STAVEBNEJ VÝROBY

• CELKOVÁ PLOCHA ÚZEMIA: 16240 mZ
KOEFICIENT ZELENE V RÁMCI FUNKČNEJ PLOCHY

PLOCHY ZELENE - RIEŠENÉ ÚZEMIE:Z l· PLOCHY ZELENE - MIMO RIEŠENÉHO ÚZEMIA:
L..----<. __ -' PLOCHY ZELENE - SPOLU:

• KZ = 0,30

4357 mZ
513 mZ
4870 m'

ZASTAVANÉ PLOCHY V RÁMCI FUNKČNEJ PLOCHY
ZASTAVANÉ PLOCHY SO 01b:
ZASTAVANÉ PLOCHY SO 01c:
ZASTAVANÉ PLOCHY spolu:
IZP = 0,12

740m'
1200 '
9~9 

•
NOVONAVRHOVANÝ NN PR O Z EXIS U . C~

EXISTUJÚCA AREÁLOVÁ KANAUZÁ IA - II

EXISTUJÚCI AREÁLOVÝ R

_._._._.- EXISTUJÚCA PRíPOJKA PITNÉHO VODOVODU HDPE 0160

EXISTUJÚCI HYDRANT

EXISTUJÚCI PAROVOD TEKO, a.s.
EXISTUJÚCE PODZEMNÉ VEDENIE - NN KÁBEL
EXIS UJÚCE PODZEMNÉ VEDENIE - VN KÁBEL

RASA PODZEMNÝCH OZNAMOVACíCH VEDENI TELEKOM - NEZAMERANÝ PRIEBEH

PARKOVANIE VYHRADENÉ PRE E EKTRONABIJP IE

ROZVOD DAŽĎOVEJ KANA IZÁCIE
ROZVOD KANALIZÁCIA - KONDENZ VZT
ROZVOD ZAOLEJOVANEJ KANALIZÁCIE
FILTRAČNÁ ŠACHTA
ODLUCOVAČ ROPNÝCH LÁTOK - cca 100 lis
NAPÁJACIE STANICE PRE CHLADIARENSKÉ ZARIADENIA NÁKLADNÝCH AUTOMOBILOV

FŠ
ORL

OBJEKTOVÁ SKLADBA:
SO 01-
SO 02-

SO 03-
SO 04-
SO 05-
SO 06-

PRIsTAVBA CHLADIARENSKÉHO EXPEDiČNÉHO SKLADU
2.ETAPA - SKLAD VODY

PARKOVISKO A SPEVNENÉ PLOCHY
RozšlRENIE AREÁLOVEJ DAŽĎOVEJ KANALIZÁCIE
NN ROZVODY PRE NAPÁJACIE STANICE ÁUT
SKLAD OVOCIA A ZELENINY

±O,OOO = 197,960 m n.m.
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POTVRDENIE

Toto rozhodnutie má podľa § 42 ods. 2 zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon! v znení neskorších predpisov povahu
verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené na úradnej tabuli príslušnej mestskej časti po dobu
15 dní.

Po uplynutí tejto lehoty a vyznačení dátumu zvesenia je potrebné toto potvrdenie
zaslať na stavebný úrad mesto Košice, pracovisko Košice - Juh, Smetanova Č. 4, Košice.

Zmena územného rozhodnutia stavby:

"Prístavba chladiarenského expedičného expedičného skladu, skladu ovocia a zeleniny
a spevnené plochy"

Číslo rozhodnutia: MKlA/2022/14622-03/IV/MIS zo dňa 03.08.2022

Vyvesené dňa: 1? !..lf)/,:l,__
I ---

ESTS cr ' c st I
Košice - "_4"d jazermj

Z r dň 4_ q A ), /'vesene na: ,,;;{/ F J • <V " V

Pečiatka a podpis: ./-;:;~


