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Vec:

Žiadost' o vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby podl'a § 39a
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, na stavbu
"Rozšírenie optickej siete SW AN KE, s.r.o., Kolinovce, Kal'ava, Vojkovce, Krompachy",
umiestnenej na pozemkoch v katastrálnych územiach obce Kolinovce, obce Kal'ava, obce
Vojkovce a mesta Krompachy, žiadatel'a spoločnosti SWAN KE, so sídlom
Juhoslovanská 2/A, 04013 Košice IČO: 36 184 641

OZNÁMENIE

o začatí územného konania o umiestnení stavby podl'a § 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
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisova § 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 obce Kolinovce, obce Kal'ava, obce Vojkovce a mesta
Krompachy, ktorých vlastnícke, alebo iné práva k pozemkov a stavbám včítane susedných
pozemkov a stavieb môžu byť rozhodnutím dotknuté, že dňa 15.11.2018 podal investor
spoločnosť SWAN KE, so sídlom Juhoslovanská 2/A, 040 13 Košice IČO: 36 184641 na
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tunajšom stavebnom úrade návrh
o umiestnení líniovej stavby: "Rozšírenie
Kal'ava, Vojkovce, Krompachy".

na vydanie územného rozhodnutia
optickej siete SWAN KE, s.r.o., Kolinovce,

Umiestnenie stavby a popis trasy:
Trasa navrhovanej káblovej ryhy je vedená v súbehu s rodinnými domami, budovami, chodníkom
a cestou pri rešpektovaní ochranných pásiem ostatných existujúcich inžinierskych sieti. Navrhovaná
trasa prechádza v intraviláne a extraviláne obci Kolinovce, Kaľava, Vojkovce, Krompachy.
Navrhovaná trasa optického kábla nadväzuje na stavbu "Rozšírenie optickej siete SWAN KE s.r.o.,
Spišský Hrušov, Vítkovce, Bystrany, Spišské Vlachy".

Od konca katastrálneho územia Spišské Vlachy navrhovaná trasa pokračuje v súbehu so
železničnou traťou Košice Žilina od žkm 148,1 po žkm 146,3. Následne navrhovaná trasa v danom
žkm 1146,3 križuje trať Žilina - Košice riadením pretláčaním v hÍbke 1,5m, ďalej trasa pokračuje
smerom na Krompachy v súbehu s cestou II/547, pričom obchádza bývalý areál SAD. Do mesta
Krompachy prichádza po ul. Trangusovej. Navrhovaná trasa križuje Slovinský potok v chráničke
upravenej na moste na ceste II/547,na ul. Trangusovej ,následne zabočuje vpravo a pokračuje pod
rozobranou dlažbou k bytovému domu Trangusova S.č. 331, ktorý je na pozemku parcela Č. C KN
1107/2 v k.ú. Krompachy. Od bytového domu s.č. 331 sa trasa vetví. Jedná časť pokračuje v zeleni
a následne cez areál Materskej školy na ul. Hlavná 3, ku mostnej lávke cez Slovinský potok (od
materskej škôlky ku gymnáziu), kde prechádza v chráničke na druhú stranu Slovinského potoka
k ul. Lorencovej. Trasa pokračuje okolo areálu Gymnázia Krompachy, Lorencova 46, ďalej po ulici
Lorencovej prevažne v zeleni až k ul. Kúpeľnej, kde vchádza do areálu Základnej školy
Zemanská 2, kde trasa končí.

Druhá vetva od bytového domu Trangusova S.č. 331 pokračuje v zeleni k ul. Hlavnej, kde
križuje cestu III/3255 podvŕtanírn a následne pokračuje v zeleni až na ul. Maurerovu. Z Maurerovej
ulice trasa odbočuje na ul. Poštovú a pokračuje v zeleni na ul Robotnícku. Na ul. Robotníckej
obchádza zo zadnej strany radovú zástavbu garáži, kde jedná časť trasy pokračuje k základnej škole,
druhá časť pokračuje smerom k nespevnenému chodníku, zabočuje vpravo a pokračuje okolo
nespevneného chodníka až k Súkromnej spojenej škole EDURAM.

V obci Kolinovce navrhovaná trasa odbočuje od súbehu so železničnou traťou Košice Žilina
obchádza rodinné domy a vedie ku lávke cez rieku Hornád, ktorú križuje uchytením v chráničke.
Ďalej pokračuje prevažne v zeleni k ceste II/547, ktorú následne križuje podvŕtanírn a pokračuje
lesnou cestou do obce Kal'ava. Tu dochádza !eu križovaniu drobného vodného toku prekopaním
v hÍbke min. 1,2 m. V obci Kal'ava navrhovaná trasa križuje cestu II/3256 podvrtaním a pokračuje
po pravej strane komunikácie smerom k obci Vojkovce. Pred obcou Vojkove navrhovaná trasa
končí.

Pred obcou Vojkovce dochádza ku križovaniu VTL plynovodu DN 300 PN 40. Križovanie
plynovodu VTL DN 300 PN je riešené uložením multirúry do chráničky DN 110 mm, ktorá bude
presahovať 2 m na oboch stranách od okraja križovaného vedenia.

Trasa optického kábla vedie cez katastrálne územie: Kolinovce, Krompachy, Kal'ava,
Vojkovce. V káblovej ryhe bude umiestnená 1 x HDPE 40/33 + 7xlO/8mm optická chránička
s mikrotrubičkami, do ktorej bude následne zafúkaný optický kábel.
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Spevnené plochy cesty navrhuje sa križovať pretláčaním a uložením do PE chráničiek.
Výkop pre uloženie optického kábla v intraviláne predpokladá výkop 250 x 600 mm a v extraviláne
výkop 300 x 800 mm. Po ukončení výstavby bude terén uvedený do pôvodného stavu.

Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie o umiestnení stavby.

Účastníkom konania, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám včítane
susedných pozemkov a stavieb môžu byť vydaným územným rozhodnutím dotknuté, oznamuje
Mesto Krompachy, stavebný úrad, začatie územného konania verejnou vyhláškou podľa § 36
ods.4 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 k predloženému návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym
zisťovaním na deň:

28.01.2019 (pondelok) so stretnutím účastníkov konania na Mestskom úrade
v Krompachoch,

Námestie slobody 1 o 10.00 hod vo veľkej zasadačke.

Súčasťou tejto verejnej vyhlášky je situácia zakreslená vo výkresoch z projektovej
dokumentácie spracovanej autorizovaným stavebným inžinierom: Ing. Petrom Kostelnikom
oprávnenie č. 6045 * A2 so zakreslením predmetu územného konania.

Poučenie:
Podklady územného rozhodnutia sú k dispozícií a k nahliadnutiu na Stavebnom úrade
v Krompachoch, Námestie slobody 1, Krompachy v pondelok až piatok v úradných hodinách.
Účastníci územného konania môžu svoje námietky a pripomienky k návrhu uplatniť na
Stavebnom úrade v Krompachoch, Námestie slobody 1, 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 účastníkov konania zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú plnú moc.
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Ing. Iveta Rušinová
primátorka mesta

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

Vyvesené dňa: Oit-, 0-/, 20/9 Sňatédňa: 22,01. 2013

"\~~S'ľO
Pečiatka a podpis orgámt~ "'~2ofVritľttlevyvesenie a sňatie.
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Oznámenie sa doručí:
1. SWAN KE s.r.o., Juhoslovanská 2/A, 040 13 Košice
2. Úrad KSK, odbor majetkový, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
3. Úrad KSK, odbor dopravy, Námestie Maratónu mieru 1,04266 Košice
4. Úrad KSK, Správa ciest KSK, Námestie Maratónu mieru 1,04266 Košice
5. Mesto Krompachy, Msú odd. SMaRR, Nám slobody 1,05342 Krompachy
6. Mesto Krompachy, Námestie slobody 1,05342 Krompachy
7. Slovenský pozemkový fond, Partizánska 704/31, 05801 Poprad
8. Okresný úrad SNV, odbo star. o ŽP, Štefánikovo námestie 5, 052 01 Spišská Nová Ves
9. Okresný úrad SNV, odbor CO a kríz. riadenia, Štefánikovo nám. 5, 052 01 Sp. Nová Ves
10. Okresný úrad SNV, odbor poz. a lesný, Štefánikovo námestie 5, 052 01 Sp. Nová Ves
11. Okresný úrad SNV, odbor ces. dopravy a PK, Štefánikovo nám.5, 052 01 Sp. Nová Ves
12. OR PZ SR, Okresný dopr. inšpertorát, elektrárenská 1, 052 01 Spišská Nová Ves
13. Okresné riad. HaZZ SNV, Brezová 30,05201 Spišská Nová Ves
14. MDa SR, Útvar hygien. Odd. oblast. hygienika Košice, Štefánikova 501A, 040 O 1 Košice
15. Min. obrany SR, Agentúra spr. majetku, det. prac. Východ, Komenského 39/A, Košice
16. Okresný úrad SNV, odbor. kríz. riadenia, Štefanikovo nám. 5,05201 Sp. Nová Ves
17. Krajský pamiatkový úrad, Hlavná 25,04001 Košice
18. Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Hraničná 662/17,058 89 Poprad
19. SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
20. Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31,04291 Košice
21. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava,
22. Orange a.s., Metodova 8, 821 09 Bratislava
23. Antik Telecom, s.r.o., Čárskeho 10,04001 Košice
24. NASES, Trnavská cesta 1001II, 821 01 Bratislava
25. Termokomplex s.r.o., Hlavná 77/42,05342 Krompachy
26. SVP, š.p., Odštepný závod Košice, Ďumbierska 14, 041 59 Košice
27. Kromsat s.r.o. Poštová 2, 053 42 Krompachy
28. netIQ s.r.o., Oľšavka 40, 053 61 Spišské Vlachy
29. Obec Kolinovce, Kolinovce 129,05342 Kolinovce
30. Obec Kaľava, Kal'ava 63, 053 42 Kal'ava
31. Obec Vojkovce, Vojkovce 58,05361 Vojkovce
32. ŽSR GR, odbor expertízy, Klemensova 8,813 61 Bratislava
33. ŽSR, Stredisko miet správy a údržby KT Košice, Kollárova 10,04002 Košice
34. ŽSR, Oblastná správa majetku Košice, Štefánikova 60,04001 Košice
35. ŽSR, OR Košice, sek. elektrot. a energetiky, Štefánikova 60,041 50 Košice
36. ŽSR, OR Košice, sek. Oznamovacej a zab. techniky, Tomášikova 27,041 50 Košice
37. Mesto Krompachy, stavebný úrad, Námestie slobody 1,05342 Krompachy
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