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Vybavuje I linka I e-mail
Čupajová Anna, Ing./ 0534192227
anna.cupajova@krompachy.sk

Krompachy
10.4.2017

Vec:

Návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby "ES Krompachy
úprava VN 271, optika na ul. SNP, SO 01 - optika" navrhovateľa: Východoslovenská
distribúčna a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO 36599361, zo dňa 02.03.2017.

OZNÁMENIE

o začatí územného konania o umiestnení stavby podľa § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov

verejnou vyhláškou.

Mesto Krompachy, Námestie slobody 1, 053 42 Krompachy ako vecne a územne
príslušný stavebný úrad, podľa ust. § 117 v spojení s ust. § 119 stavebného zákona č. 50/1976
v znení neskorších predpisov a § 2 písm. e) zákona NR SR č. 416/2001 Z.z. o prechode
niektorých pôsobnosti z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky

oznamuje

občanom a právnickým osobám mesta Krompachy, ktorých vlastnícke alebo iné práva
k pozemkom a stavbám včítane susedných pozemkov a stavieb môžu byť rozhodnutím dotknuté,
že dňa 02.03.2017 podala Východoslovenská distribučná a.s., so sídlom na ulici Mlynská
31, 042 91 Košice, IČO 36599361 na tunajšom stavebnom úrade návrh vydanie územného
rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby: "ES Krompachy úprava VN 271, optika na
ul. SNP, SO 01 - optika". Navrhovaná stavba bude umiestnená na pozemkoch parcely C KN č.
1709/3,1709/2,1709/6,170511,1711/3,1711/1,1712/3, 1712/1, 1713/4, 1711/2, 1714/3,3086,
3085 a E KN č. 90804,90803,90797,90796,92615/21, 70982/42 k.ú. Krompachy.

Stavba rieši líniovú stavbu - podzemný optický kábel v rámci výstavby integrovanej digitálnej
siete v energetike. Stavba má súvis s existujúcou optickou sieťou a poslúži pre technologické
účely spoločnosti.
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Optické vedenie začína v elektrickej stanici Krompachy, na ul. 29. augusta pokračuje koridorom
jestvujúcich VN káblov zeleňou smerom k železničnej vlečke Kovohút a súbežne s ňou
k miestnej komunikácií, ktorú pred premostením vlečky križuje, za premostením sa odkláňa od
koridoru VN káblov a pokračuje samostatne vedľa miestnej komunikácie, ktorú znova prekrižuje
pred premostením železnice a za mostom sa pripojí na existujúci stlp NN vedenia kde sa ukončí.

Dňom 02.03.2017 bolo začaté územné konanie o umiestnení líniovej stavby.

Účastníkom konania, ktorých vlastnícke, alebo iné práva k pozemkom a stavbám včítane
susedných pozemkov a stavieb môžu byť vydaným územnýrh rozhodnutím dotknuté, oznamuje
Mesto Krompachy, stavebný úrad začatie územného konania verejnou vyhláškou podľa § 36
odsA stavebného zákona z dôvodu, že sa jedná o zvlášť rozsiahlu stavbu, s veľkým počtom
účastníkov konania. Podľa ust. § 26 správneho poriadku a v náväznosti na ust. § 36 ods. l
stavebného zákona nariaďuje stavebný úrad k predloženému návrhu ústne pojednávanie spojené
s miestnym zisťovaním:

so stretnutím účastníkov konania 02.05.2017 (utorok) v budove Mestského úradu
v Krompachoch, Námestie slobody 1, o 10.00 hod vo veľkej zasadačke.

Súčasťou tejto verejnej vyhlášky je Výkres pre UK č.2, z projektovej dokumentácie
spracovanej zodpovedným projektantom: Ing. Katarínou Krajňakovou, autorizovaný stavebný
inžinierom oprávnenie 4306 * Z * A2 so zakreslením predmetu územného konania.

Poučenie:
Podklady územného rozhodnutia sú k dispozícií a k nahliadnutiu na Stavebnom úrade v
Krompachoch, Námestie slobody l, Krompachy v pondelok až piatok v úradných hodinách od
7,30 - 12,00 hod. a od 13,00 - 15,00 hod. Účastníci územného konania môžu svoje námietky a
pripomienky k návrhu uplatniť na Stavebnom úrad v Krompachoch, Námestie slobody l,
Krompachy v lehote do 15 dní odo dňa vyvesenia tejto verejnej vyhlášky. K pripomienkam a
námietkam, ktoré boli, alebo mohli byť uplatnené pri prejednávaní územno plánovacej
dokumentácie sa neprihliada. Keď sa nechá niektorý z ÚČastmKOVkonania zastupovať, predloží
jeho zástupca písomnú plnú moc.

Toto oznámenie musí byť vyvesené 15 dní na úradnej tabuli mesta.

Vyvesené dňa: Sňaté dňa:

-'11. 04. 20/.~

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a sňatie.
Oznámenie doručené verejnou vyhláškou.
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Oznámenie sa doručí:
1. Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31,04291 Košice
2. Mesto Krompachy, MsÚ Krompachy, Odd. SMaRR, 053 42 Krompachy
3. VSE Holding a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
4. Kovohuty a.s., 29, augusta 586, 053 42 Krompachy
5. Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava
6. Slovenský pozemkový fond, Búdková cesta 36, 817 15 Bratislava 11
7. Okresný úrad, Od. star. o ŽP, Štefánikovo námestie 5, 052 01 Spišská Nová Ves
8. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Mickiewiczova 6, 052 O1 Spišská Nová Ves
9. Krajský pamiatkový úrad, Hlavná 25,04001 Košice
10. Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Hraničná 662/17,05889 Poprad
11. SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26
12. Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,04291 Košice
13. Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762 Bratislava
14. Kromsat s.r.o., Poštová 2,05342 Krompachy
15. LEADER LIGHT s.r.o., M. Gorkého 33, 052 01 Sp. Nová Ves
16. ŽSR, Generálne riad. odbor expertízy, Klemensova 8,813 61 Bratislava
17. ŽSR, Obl. riad. Košice, Sek. elek. a energetiky, Štefánikova 60,041 50 Košice
18. ŽSR, Str. hosp. s majetkom, Regionálne pracovisko, Štefánikova 60, 041 50 Košice
19. Mesto Krompachy, MsÚ Krompachy, Odd. výstavby TSaŽP, 05342 Krompachy
20. Mesto Krompachy stavebný úrad, Námestie slobody 1, 053 42 Krompachy


