
V Košiciach dna 31.05.2016
C: A/20l6/14639-02/ I/GAB

Vybavuje: Ing. Gaberová
Telefón: 68 27 216

MESTO KOŠICE

Vec

Oznámenie o zacatí územného konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho
pojednávania

Dna 24.05.2016 podal stavebník Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava
zastúpený v konaní spolocnostou SITEL s.r.o., Zemplínska 6, Košice žiadost o vydanie
rozhodnutia o umiestnení stavby: "INS_FTTH_KE_Kavecany - K ihrisku, Košice" na
pozemku parcelné císlo 952/1 v katastrálnom území Kavecany.

Uvedeným dnom bolo zacaté územné konanie.,;

Mesto Košice, pracovisko Košice - Staré Mesto, ako príslušný stavebný úrad I stupna
podla § 117 ods. 1 zákona c. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v súlade s § 36 ods. 1,4 stavebného zákona, v
súlade s vyhláškou c. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného
zákona oznamuje zacatie územného konania verejnou vyhláškou a súcasne nariaduje k
prerokovaniu návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym zistovaním na den:

30.06.2016 o 9.00 hod

so stretnutím úcastníkov na stavebnom úrade, pracovisku Košice - Staré Mesto,
Hviezdoslavova c.7, 1. posch~, c. dverí 70 - zasadacka (zadný trakt).

Vlastník pozemku a stavieb, ktoré sú predmetom konania je povinný strpiet miestne
zistovanie podla § 38 ods. 1 správneho poriadku a k tomuto úcelu ich sprístupnit.

Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnut na stavebnom úrade pracovisku
Košice - Staré Mesto, Hviezdoslavova 7, Košice, C. dverí 68 v dnoch pondelok, streda, piatok
v stránkových hodinách a pri ústnom pojednávaní.

Úcastníci územného konania môžu svoje námietky a pripomienky k návrhu uplatnit
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 hladiska nimi sledovaných záujmov súhlasia.
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Podla § 42 ods. 4 stavebného zákona upozornujeme úcastníkov tohto konania, že na
námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupnovom konaní v urcenej lehote,
hoci uplatnené mohli byt, sa v odvolacom konaní nebude prihliadat.

Ak sa niektorý z úcastníkov konania nechá v konaní zastupovat, musí jeho zástupca
.predložit písomnú plnú moc toho úcastníka konania, ktorý sa nechá zastupovat.

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podla § 36 ods. 4 stavebného
zákona a musí byt' vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu.
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Ing/Jarmila Virbovávedúca referátu stavebného úradu

Dorucí sa:
1. Stavebník: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
2. Splnomocnenec: SITEL s.r.o., Zemplínska 6,04001 Košice
3. Mesto Košice, ret. nakladania s majetkom, Trieda SNP 48/A, Košice
4. Mesto Košice, ref. dopravy, Tr.SNP 48/A, 040 11 Košice
5. Mestská cast Košice - Kavecany, Široká l7/A, 040 01 Košice
6. OR Hasicského a záchranného zboru Košice, Požiamická 4,04001 Košice
7. MDVaRR SR, Útvar vedúceho hygienika rezortu, Štefánikova SO/A, 040 OOKošice
8. Okresný úrad Košice, OSŽP, odd. ochrany prír.a žp (ŠVS), Komenského 52, 04126 Košice
9. Okresný úrad Košice, OSŽP, odd.'ochrany prír.a žp (OH), Komenského 52, 041 26 Košice
10. Okresný úrad Košice, OSŽP, odd.ochráÍÍy prír.a žp (OPaK), Komenského 52, Košice
11. Krajský pamiatkový úrad Košice, Hlavná 25, 040 O1 Košice
12. Okresný úrad Košice, Odbor cestnej dopravy a poz. komunikácií, Komenského 52, Košice
13. Okresný úrad Košice, Odbor krízového riadenia, Komenského 52, Košice
14. Východoslovenská distribucná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
15. Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/b, Bratislava
16. Východoslovenská vodárenská spolocnost a.s., Závod Košice, Komenského 50, 042 48

Košice

17. Orange Slovensko a.s., Pri Hati 1,04001 Košice
18. UPC BROAD BAND SLOVAKIA s.r.o., Alvinczyho 14, 040 O1 Košice
19. Ostatní úcastníci 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 byt rozhodnutím priamo dotknuté) formou verejnej vyhlášky v
zmysle § 36 ods. 4 stavebného zákona tak, že oznámenie stavebného úradu c.Al20l6/l4639
02/I/GAB zo dna 31.05.2016 bude vyvesené na dobu 15 dní na úradnej tabuli tunajšieho
úradu, príslušnej mestskej casti a na internetovej stránke www.kosice.sk


