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SPRIEVODNÁ  SPRÁVA 
 
 
1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE  
 
Názov stavby:  Cyklistický chodník Krompachy - Kolinovce - Spišské Vlachy 
Miesto stavby:   
Kraj:   Košický 
Okres:   Spišská Nová Ves  
Obec:   Krompachy, Kolinovce, Spišské Vlachy 
Katastrálne územie: Krompachy, Kolinovce, Spišské Vlachy 
Stupeň:  Dokumentácia pre územné rozhodnutie 

1.1. Objednávateľ PD 

Názov:   Združenie obcí CYKLO-HORNÁD 

1.2. Spracovateľ projektovej dokumentácie 

Názov:   VÁHOPROJEKT, s. r.o.,.  
Adresa: Exnárova 13, 080 01 Prešov,  

 kancelária: Kpt. Nálepku 6, 080 01 Prešov 
IČO:   43894810 
 
Spracovateľský kolektív : 
Hlavný inžinier projektu: Ing. Miroslav Váhovský 
Komunikácie :   Ing. Miroslav Váhovský 
Mosty:   Ing. Jaroslav Palgut, zodpovedný projektant    
                                    
2. ZÁKLADNÉ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÚCE STAVBU 

2.1. 2.1 Hlavné parametre stavby 

Funkčná trieda:   D2 - cyklistická komunikácia (cestička pre cyklistov) 
Dĺžka trasy:    5 575m 

 Cyklotrasa prechádza cez katastrálne územia mesta Krompachy, obce Kolinovce 
a mesta Spišské Vlachy. Cyklotrasa je navrhnutá ako obojsmerná komunikácia s cyklistickým 
pruhom šírky 1,50m, tj. šírky spevnenia 3m. Nespevnená krajnica šírky 0,25m je po oboch 
stranách. Svahy navrhujeme v sklone 1:1,50. Časť trasy je bez stavebných úprav tvorený 
cyklokoridorom na existujúcich komunikáciách. Celková dĺžka trasy je 5575m, z toho je 3605m 
novej cyklotrasy a 1970m cyklokoridor. Od svojho začiatku vedie v súbehu s cestou II/547, 
následne sa na cestu II/547 napája a pokračuje po nej smerom do obce Kolinovce, ktorou 
prechádza po miestnych komunikáciách ako cyklokoridor. Medzi obcami Kolinovce a Spišské 
Vlachy je situovaná v trase existujúcej poľnej cesty až po napojenie na miestnu komunikáciu, 
ktorou v smere k rekreačnému stredisku „Záhura“ prechádza ako cyklokoridor. Trasa končí pri 
chate Sabinka v rekreačnom stredisku „Záhura“. Trasa vedie čiastočne v ochrannom pásme 
železničnej trate č.180 Žilina - Košice, ktorú aj dvakrát križuje existujúcimi podjazdami.  

2.2. Stručná charakteristika územia, vymedzenie dotknutého územia 

Záujmové územie predmetného úseku cyklotrasy CYKLO-HORNÁD sa nachádza 
v extraviláne a intraviláne miest Krompachy a Spišské Vlachy a obce Kolinovce, pričom začína 
na okraji intravilánu katastrálneho územia Krompachy, pokračuje katastrom obce Kolinovce 
a končí v katastri mesta Spišské Vlachy.  

Z hľadiska členitosti terénu možno územie charakterizovať ako pahorkovité.   
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V priestore staveniska sa nachádzajú podzemné vedenia inžinierskych sietí ako sú 
vodovod, plynovod, kanalizácia a podzemné slaboprúdové vedenia. Vzhľadom na charakter 
stavby sa nepredpokladá ich preložka, maximálne sa počíta s ich ochranou. Je nutné aby 
dodávateľ stavby pred realizáciou zabezpečil ich vytýčenie a rešpektoval požiadavky správcov. 
V priestore stavby sa nachádzajú aj vzdušné vedenia. Jedná sa o VN a NN vedenie, verejné 
osvetlenie a oznamovacie vedenia. 

V riešenom území navrhovanej resp. trvalom zábere stavby sa nenachádza žiadne 
osobitne chránené územie ani chránené stromy. 

Takisto sa v kontakte so stavbou sa nenachádzajú žiadne kultúrne pamiatky ani prírodné 
plochy so zvýšeným stupňom ochrany.  

Trasa prechádza v katastri Spišské Vlachy okrajom chráneného vtáčieho územia 
Volovské vrchy (súčasť európskej sústavy chránených území Natura 2000). Platí tu najnižší 
stupeň ochrany prírody. 

2.3. Zdôvodnenie navrhovanej stavby 

        Predmetom navrhovanej projektovej dokumentácie je výstavba novej cyklistickej 
cestičky, ktorý bude súčasťou cyklistickej trasy „Hornádska vetva“ ako súčasť prepojenia 
Slovenského raja na mesto Košice a trasu európskej siete EuroVelo č.11.  
 EuroVelo č.11 - je to naplánovaná tzv. Východoeurópska Cesta –  EuroVelo č.11, ktorá 
má spojiť najsevernejší bod Škandinávie Cape Nord v Nórsku s Aténami v Grécku. EuroVelo 
11 vstupuje na územie Slovenska cez hraničný priechod Mníšek nad Popradom a pokračuje 
cez mestá Stará Ľubovňa, Lipany, Sabinov a Prešov do Košíc t.j. prechádza údolím rieky 
Poprad a Torysa. 

Navrhovaná cyklotrasa „Hornádska vetva“ je súčasťou „Kostrovej siete cyklistických 
trás KSK“ zvyšuje atraktivitu predmetného územia pre všetky typy užívateľov – domácich i 
zahraničných. Realizácia cyklotrasy pomôže vytvoriť jeden z nosných produktov cestovného 
ruchu nielen tohto konkrétneho regiónu, ale aj celého Košického kraja. Vytvorenie úseku 
vytvára kostrovú os siete cykloturistických trás v kraji, na ktorú nadväzujú národné 
cyklomagistrály a regionálne cyklotrasy. Hlavná kostra takejto siete vyžaduje štandardy ako 
celoročná zjazdnosť, prepojenosť či rovnakú kvalitu povrchu, čím zvyšuje svoju dopravnú 
funkciu a skvalitňuje dopravnú obslužnosť územia. 

Realizáciou predmetnej stavby sa prispeje k rozvoju cyklistickej dopravy v regióne obcí 
Hornádskej doliny a v okolí miest Krompachy a Spišské Vlachy, zvýši sa dostupnosť 
a prístupnosť nových lokalít pre cyklistov, a vytvoria sa podmienky pre pohyb a športové 
aktivity.  

Návrh rešpektuje nadradený komunikačný systém a je bezkonfliktne začlenený do 
okolitej urbanistickej štruktúry. 
 
3. ČLENENIE STAVBY  
Stavba nie je členená na samostatné časti ani objekty. Objektová skladba sa doplní v ďalšom 
stupni projektovej dokumentácie. Okrem hlavných stavebných objektov môžu byť realizované 
aj ďalšie stavebné objekty preložiek prípadne ochrany dotknutých inžinierskych sietí, 
odpočívadiel, cykloprístreškov a pod. 
  
4. VECNÉ A ČASOVÉ VÄZBY NA OKOLITÚ VÝSTAVBU A SÚVISIACE INVESTÍCIE 

Trasa predmetnej stavby sa na svojom začiatku napája na trasu účelovej komunikácie 
zo Spišských Vlachov v trase Spišskej cyklomagistrály. Na konci bude pokračovať cez mesto 
Krompachy sieťou existujúcich miestnych komunikácií.  

Cyklotrasa v riešenom území je napojená na priľahlú cestnú sieť a miestne 
komunikácie tým že je čiastočne vedená po existujúcich komunikáciách cyklotrasou alebo 
cyklokoridorom a to nasledovne: 

 v katastri Kolinovce cyklokoridorom po existujúcich komunikáciách:  
- cesta II/547  

https://sk.wikipedia.org/wiki/Natura_2000
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- miestna komunikácia 

 v katastri Spišské Vlachy cyklokoridorom po existujúcich komunikáciách:  
- miestna komunikácia Okolie 

 
V čase projektovania neboli známe žiadne líniové stavby (okrem predpokladanej trasy 

preložky železničnej trate č.180) ani stavby pozemno-stavebného charakteru pripravované 
v záujmovom území stavby, ktoré by zásadným spôsobom mohli ovplyvňovať pripravovanú 
stavbu. 

V rámci stavby sú zohľadnené všetky dotknuté inžinierske siete. Projektová 
dokumentácia nerieši preložku ani ochranu existujúcich podzemných vedení poprípade 
nadzemných vedení v miestach kde navrhovaný cyklistický chodník svojou polohou neznižuje 
pôvodné krytie existujúcich vedení (čím je zabezpečené ich dostatočné krytie). Prípadné 
vodovodné a kanalizačné poklopy (armatúry) budú vyzdvihnuté do navrhovanej nivelety 
chodníka.  

V rámci projektovej dokumentácie je posúdená poloha nadzemných a podzemných 
silnoprúdových a slaboprúdových vedení, ktoré sú v priamom kontakte s navrhovanou 
cyklotrasou. Existujúce nadzemné a podzemné vedenia dotknutých správcov vyhovujú 
križovaniu či súbehu s navrhovaným cyklistickým chodníkom v zmysle STN 33 3300, STN EN 
50423-1, STN 34 2100 a STN 73 6005.  

 
Koordinácia s prípadnými zámermi iných investorov bude zabezpečená v rámci 

územného a stavebného konania. 
 
5. SÚLAD S PODMIENKAMI ÚZEMNOPLÁNOVACEJ DOKUMENTÁCIE 
 Predmetná stavba je súlade so záväznou časťou ÚPN Košického samosprávneho 
kraja, miest Krompachy a Spišské Vlachy a obce Kolinovce. 
 
6. SÚLAD SO ZÁVEREČNÝM STANOVISKOM POSÚDENIA VPLYVU STAVBY NA 

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 
Predmetná stavba nebola posudzovaná, v zmysle zákona nepodlieha posudzovaniu 

vplyvu stavby na životné prostredie. 
 
 
 
 
Prešov, október 2019                                                       Vypracoval : Ing. Miroslav Váhovský 


