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Stavba: „Cyklistická cestička Moskovská trieda - Toryská ulica - Štúrova ulica, Košice"
Stavebné objekty:
SO 01 - Cyklistická cestička - Moskovská tr. - Toryská ul., 1. etapa - úsek Povrazová Tr. SNP; SO 02 - Cyklistická cestička Toryská ul., II. etapa - úsek Tr. SNP - Štúrova
ul.
Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od miestneho zisťovania a ústneho
pojednávania
Stavebník Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice, IČO: 00 691135 podal
02.06.2021 (listom číslo MK/A/2021/15004 zo dňa 31.05.2021) na tunajší úrad Mesto
Košice - špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové cesty žiadosť o stavebné povolenie
pre stavbu „Cyklistická cestička Moskovská trieda - Toryská ulica - Štúrova ulica,
Košice" v skladbe stavebných objektov SO 01 - Cyklistická cestička - Moskovská tr. Toryská ul., 1. etapa-úsek Povrazová-Tr. SNP a SO 02 -Cyklistická cestička Toryská
ul., II. etapa -úsek Tr. SNP-Štúrova ul.
dňa

Stavba sa bude nachádzať na pozemkoch:
(parcely registra „C" KN) v katastrálnom území Grunt:
2767/11, 1624/559, 3349, 3343, 1624/557, 3350/1, 3338, 3337/5, 3341, 3350/1, 3465/1,
37551773, 37551775, 3755/590, 37551778, 3352, 3351, 3402/1, 3350/1, 3430/1, 3431, 3432/1,
3457/1, 3432/3, 3464/6, 3464/7, 3465/1, 3755/778;
(parcely registra „C" KN) v katastrálnom území Terasa:
4680/986, 4680/1, 4511, 4356/2, 4342/2, 4342/1, 3921/1, 389711, 3897/2, 3950, 3924/2,
3925/3, 3925/2, 4680/986, 4680/1, 4697/1, 937/5, 954, 935/1, 956, 933/1, 952, 938, 940,
941/1, 953/1, 947, 3951, 3924/2, 3925/3, 3877/9, 3948, 3877/4, 3877/6, 3877/1, 3877/1,
3877/18, 3877/19, 3877/20, 3877/22, 2358, 2358/6, 2362/2, 2363, 2359/5, 2362/3, 3877/23,
3877/24, 3877/26, 3877/3, 2955/1, 295515, 3877/10, 3877/12, 3877/11, 3877/13, 3877/14,
3877/16, 2947/1, 2257, 2945/29, 3877/15, 3877/25, 2448, 2296, 3870/1, 2298, 2297, 2362/1,
2447/135, 2447/157, 3877/31, 2447/13, 2447/14, 2447/1, 2447/18, 3877/32, 2447176,
2447/131, 3877/30, 3877/29;
(parcely registra „E" KN) v katastrálnom území Terasa:
610717, 6141/1, 6209.

Všetky horeuvedené parcely sú zapísané v listoch vlastníctva LV č. 965, 12576
a 15038, ktorých vlastníkom je Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice. Uvedeným
dňom bolo začaté stavebné konanie.

Projekt pre stavebné povolenie a realizáciu rieši vybudovanie segregovanej
cyklistickej cestičky, ktorá zabezpečí prepojenie MČ KVP a MČ Západ s centrom mesta.
Začiatok úseku je v križovatke A1oskovská tr./Povrazová a koniec úseku v križovatke
Toryská/Štúrova. Cyklistická cestička je jednosmerná, jednopruhová, vedená po oboch
stranách ulice po jestvujúcich chodníkoch pre peších, ktoré budú zrekonštruované za
podmienky zachovania časti šírky chodníka pre peších. Rekonštrukcia chodníkov zahŕňa
rozšírenie, výmena asfaltového krytu, osadenie dopravného značenia pri zachovaní
smerového a výškového usporiadania exist. chodníka. Stavba je členená na 2 objekty: SO 01
(letapa)- úsek Povrazová ul. - Trieda SNP a SO 02 (Jl etapa)- úsek Trieda SNP-Štúrova.
Mesto Košice ako správny orgán vykonávajúci štátnu správu na úseku pozemných
komunikácií podľa§ 2 písm. a) bod 3. zákona NR SR č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých
pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších
predpisov a§ 3 ods. 2 zákona č. 13511961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon)
v znení neskorších predpisov a to pôsobnosť špeciálneho stavebného úradu pre miestne
komunikácie a účelové komunikácie podľa § 3a ods. 4 cestného zákona, konajúci podľa
§ 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
v znení neskorších predpisov

oznamuje
podľa

§ 61 stavebného zákona dotknutým orgánom a všetkým známym

účastníkom

konania
začatie stavebného konania a pretože sú stavebnému úradu dobre známe pomery staveniska
a žiadosť poskytuje dostatočný podklad na posúdenie navrhovanej stavby, upúšťa podľa§ 61
ods. 2 stavebného zákona od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania.
Účastníci konania môžu svoje námietky uplatniť najneskôr do 7 pracovných dní odo
tohto oznámenia. Na neskoršie podané námietky .s a nebude prihliadať.
V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány. Ak dotknuté orgány neoznámia
svoje stanoviská k povoľovanej stavbe v určenej lehote, resp. na ich žiadosť predÍženej lehote,
bude stavebný úrad predpokladať, že z hľadiska ich sledovaných záujmov so stavbou súhlasia
(§ 61 ods. 6 stavebného zákona).
dňa doručenia

Do podkladov pre vydanie rozhodnutia je možné nahliadnuť pred dňom uvedenej
lehoty na tunajšom stavebnom úrade - v budove Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP 48/A, 040
11 Košice, (odd. výstavby, investícií, stavebného úradu a životného prostredia,
ref.
Špeciálneho stavebného úradu pi:e miestne a účelové cesty 3. poschodie, č. dverí C 306) počas
úradných hodín (pondelok 8,00 - 12,00 a 13,00 -15,00; streda 8,00 -12,00 a 13,00-16,00;
piatok 8,00 - 12,00).
Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá v konaní zastupovať, musí jeho zástupca
splnomocnenie na zastupovanie preukázať písomným plnomocenstvom.
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Zároveň vyzývame stavebníka, aby najneskôr v určenej lehote na uplatnenie
námietok predložil tunajšiemu stavebnému úradu tieto doklady:

PD (projektová dokumentácia pre mestské časti)- 3x;
SPP - distribúcia, a.s. Mlynské Nivy 44/b, 825 19 Bratislava;
DPMK, a.s., Bardejovská 6, 043 29 Košice;
Slovenský zväz telesne postihnutých, Ludmanská 3, 040 01 Košice;
Orange Slovensko, a.s., Pri hati 1, 040 01 Košice;
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o„ Alvinczyho 14, 040 01 Košice;
Technická univerzita v Košiciach, Letná 9, 042 00 Košice;
SWAN KE, s.r.o., Nám. osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice;
SLOVANET, a.s., Werferova 3, 040 11 Košice;
TOWERCOM, a.s., Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava.

Ak v určenej lehote nebudú doložené všetky doklady, tunajší stavebný úrad
stavebné konanie preruší.
Toto oznámenie sa podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona doručuje verejnou
vyhláškou a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradných tabuliach mesta Košice
a Mestských častiach Košice-Staré Mesto, Západ a sídlisko KVP. Zároveň bude
zverejnené aj na internetovej stránke mesta Košice www.kosice.sk.

---------

--- - - - - - -

lnfonnácie 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 NR SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú
zverejnené na webovom sídle prevádzkovateľa www.kosice .sk a na úradnej tabuli v priestoroch
prevádzkovateľa.
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