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MICHALOVCE

MESTO MICHALOVCE
Stavebný úrad
Nám. Osloboditeľov 30, 071 Ol Michalovce
Číslo:
Vybavuje
Tel.:
E-mail:

V Michalovciach 26.2.2015

V-2016/195-Či
Ing. Vladimír Čižmár
056/6864288
vladimir.cizmar@msumi.sk

ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE
Mesto Michalovce, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona Č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), v územnom
konaní posúdil podľa § 37 stavebného zákona návrh na rozhodnutie o umiestnení stavby, ktorý dňa 19.1.2016
podal
I

Obec Čečehov, Čečehov 74, 072 11 Čečehov
(ďalej len "navrhovateľ"), a na základe tohto posúdenia vydáva podľa § 39 a 39a stavebného zákona a § 4
vyhlášky Č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona
rozhodnutie

o umiestnení

stavby

Revitalizácia verejného priestranstva pri cintoríne v obci Čečehov
Michalovce, Čečehov
(ďalej len "stavba") na pozemkoch parc.
Čečehov.

Č.

C-KN 291 a E-KN 560/1,560/2,

1414/2 a 1502 v k. ú. 4ečehov, obec

Popis stavby:
revitalizáciou priestranstva je riešené komunikačné prepojenie pre peších v obci medzi cintorínom a
centrom obce (hlavnou komunikáciou)
dížka chodníkaje

138,50 m

začiatok úseku je napojenie na exist. chodník pri parc. Č. 287/2, chodník bude pokračovať v šírke 1,5 m
popri komunikácii jednostranné, od komunikácie bude chodník oddelený zeleným pásom
pre potreby parkovania návštevníkov cintorína a domu smútku budú slúžiť stojiská na parkovisko pre 20
osobných vozidiel so šikmím státím a dláždeným krytom
výstavba záchytného parkoviska si šikmým 45° státím rozm. 2,5 x 4,5 m sexist. príjazdovou cestou sa
navrhuje pred domom smútku zjužnej strany
navrhuje sa zelený pás po dÍžke plochy, kde sa uvažuje aj s výsadbou vysokej a nízkej zelene

Pre umiestnenie stavby sa určujú tieto podmienky:
1. Stavba bude umiestnená na pozemku, ako je zakreslené na priloženom situačnom výkrese v mierke
katastráinej mapy l :500, kde je označené polohové a výškové umiestnenie všetkých navrhovaných stavieb.
2.

Ďalší stupeň projektovej dokumentácie navrhovanej stavby bude vypracovaný oprávnenou osobou v zmysle
stavebného zákona-

3.

Projektové riešenie navrhovanej stavby bude spÍňať požiadavky ustanovené vyhláškou Č. 369/2001 Zb.
o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu, zabezpečujúce užívanie stavieb osobami
s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.
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4.

Stavba bude napojená štátnu komunikáciu.

5.

Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie bude okrem architektonickej časti obsahovat' aj výkresy
všetkých druhov technickej vybavenosti predmetnej stavby.

6.

Za súlad priestorovej polohy stavby s dokumentáciou overenou v spojenom územnom a stavebnom konaní
podľa §75a, ods. 2, stavebného zákona zodpovedá stavebník.

7.

Výškové osadenie stavby sa prevedie tak, aby sa nezmenili spádové pomery pozemku, stavba sa odvodní
smerom do pozemku, na ktorom sa bude realizovať tak, aby nedošlo ani pri výstavbe ani v budúcnosti ku
škodám a obmedzeniam na susedných pozemkoch.

8.

Pri stavbe budú dodržané ustanovenia § 43d, stavebného zákona, upravujúce požiadavky na uskutočňovanie
stavieb.

9.

Stavenisko musí spÍňať technické požiadavky v zmysle § 43i, ods. 3, stavebného zákona.

10. Na uskutočňovanie stavby možno použiť iba stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov
vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel v zmysle § 43, písm. f, stavebného zákona.
ll. Pred začatím výkopových prác vytýčiť verejné rozvodné siete a zabezpečiť ich ochranu.
12. Pred realizáciou prípojok na inžinierske siete, pri ktorých je potrebná podvrtávka komunikácie je stavebník
povinný požiadať správcu komunikácie o súhlas k podvrtávke.
I

13. Stavebný úrad môže stavebníkovi uložiť v prípade dôležitého verejného záujmu ďalšie povinnosti, ktoré nie
sú obsiahnuté v tomto rozhodnutí.
14. Stavebník je povinný dodržať podmienky v stanoviskách, vyjadreniach a rozhodnutiach, ktoré oznámili:
•

Východoslovenská

vodárenská spoločnosť vyjadrenie dňa 26.1.2016

•

Východoslovenská

distribučná, a.s. vyjadrenie dňa 26.1.2016

•

SPP - distribúcia, a. s. vyjadrenie dňa 1.2.2016

•

Okresný úrad Michalovce, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií stanovisko dňa 4.2.2016
OU-MI-OCDP-2016/002441-2

•

Správa ciest Košického samosprávneho kraja stanovisko dňa 21.1.2016

•

Hydromelirácie š.p. vyjadrenie dňa 16.2.2016

•

Slovak Telekom a.s. vyjadrenie dňa 21.1.2016

•

Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie vyjadrenie dňa 25.1.2016
OSZP-2016/02115-2

•

Okresné riaditeľstvo PZ SR, Okresný dopravný inšpektorát súhlas dňa 26.1.2016
24-016/2016

•

Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie vyjadrenie dňa 20.1.2016
OSZP-20 16/00 1910-2

•

Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie vyjadrenie dňa 9.2.2016
OSZP-20 16/002872-2

•

Regionálny úrad verejného zdravotníctva stanovisko dňa 29.2.2016

Č.

Č.
Č.

Č.

Č.

7635/2016/0

1181/2016

DPPRKe/350/2016IVi

Č.

Č.

IU/20 16/636-1686

zápisom do zápisnice z miestneho pojednávania
6611601404

Č.

Č.

Č.

OU-MI-

ORPZ-MI-ODIl-

Č.

Č.

OU-MI-

OU-MI-

2016/001794

Odôvodnenie:
Dňa 19.1.2016 podal navrhovateľ návrh na územné rozhodnutie na umiestnenie horeuvedenej stavby.
Stavebný úrad oznámil začatie územného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom
a organizáciám. IlOI8]{ K prerokovaniu návrhu súčasne nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym
zisťovaním na deň 16.2.2015, o výsledku ktorého bol spísaný záznam.}
Stanoviská oznámili:
Východoslovenská

vodárenská spoločnosť vyjadrenie dňa 26.1.2016

Č.

7635/2016/0
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Východoslovenská

distribučná, a.s. vyjadrenie dňa 26.1.2016

,

Spp - distribúcia, a. s. vyjadrenie dňa 1.2.2016

Č.

Č.

1181/2016

DPPRKe/350/20 16Ni

Okresný úrad Michalovce, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií stanovisko dňa 4.2.2016
OU-MI-OCDP-2016/002441-2
Správa ciest Košického samosprávneho kraja stanovisko dňa 21.1.2016
Hydromelirácie

š.p. vyjadrenie dňa 16.2.2016

Slovak Telekom a.s. vyjadrenie dňa 21.1.2016

Č.
Č.

Č.

Č.

IU/20 16/636-1686

zápisom do zápisnice z miestneho pojednávania
6611601404

Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie vyjadrenie dňa 25.1.2016
OSZP-2016/02115-2
Okresné riaditeľstvo PZ SR, Okresný dopravný inšpektorát súhlas dňa 26.1.2016
016/2016

Č.

Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie vyjadrenie dňa 9.2.2016
OSZP-2016/002872-2/
Č.

OU-MI-

ORPZ-MI-ODIl-24-

Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie vyjadrenie dňa 20.1.2016
OSZP-20 16/00 1910-2

Regionálny úrad verejného zdravotníctva stanovisko dňa 29.2.2016

Č.

Č.

Č.

OU-MI-

OU-MI-

2016/001794

Stavebný úrad zaistil vzájomný súlad predložených stanovísk dotknutých orgánov a organizácií vyžadovaných
osobitnými predpismi, zabezpečil plnenie požiadaviek vlastníkov a správcov sietí technického vybavenia
na napojenie a tieto stanoviská a požiadavky zahrnul do podmienok tohto rozhodnutia.
Skonštatovalo sa, že umiestnenie stavby je v súlade so schválenou územno-plánovac ou dokumentáciou
pre dotknuté územie a projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie navrhovanej stavby vyhovuje
všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu podľa ustanovení vyhlášky Č. 532/2002 Z.z., ktorou sa
ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických
požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Stavebný úrad preto
rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.
Účastníci konania:
Obec Čečehov, Ostatní účastníci oboznámení verejnou vyhláškou
Námietky účastníkov neboli v konaní uplatnené.
Upozornenie:
Územné rozhodnutie má podl'a § 40 ods. 1 stavebného zákona platnost' 2 roky odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti tohto rozhodnutia. Nestratí však platnosť, ak bude v tejto lehote podaná žiadosť o stavebné
povolenie predmetnej stavby.
Toto rozhodnutie stráca platnosť dňom, keď stavebnému úradu bude doručené oznámenie navrhovateľa alebo
jeho právneho nástupcu o tom, že upustil od zámeru, ku ktorému sa rozhodnutie vzťahuje.
Poučenie o odvolaní:
Podl'a § 54 zákona Č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení zákona Č. 215/2002 Z.z. o elektronickom podpise
a o zmene a doplnení niektorých zákonov proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo
dňa doručenia na Mesto Michalovce. V zmysle § 70 zákona Č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení
neskorších predpisov toto rozhodnutie je preskúmateľné
súdom po vyčerpaní riadnych opravných
prostriedkovom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.
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Toto oznámenie musí byť vyvesené na úradnej tabuli mesta /obce/ na dobu 15 dní.
"r

Vyvesené dňa:

Zvesené dňa:

.

.

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia.

Poplatok:
Správny poplatok podľa zákona
nevyrubuje.

Č.

145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov sa

Príloha pre navrhovateľa:
overená projektová dokumentácia pre územné konanie

Doručí sa:
účastníci (doručenky)
l. Obec Čečehov, Čečehov 74, 072 II Čečehov
2. Ostatní účastníci oboznámení verejnou vyhláškou
dotknuté orgány
3. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Hviezdoslavova 50, 071 Ol Michalovce
4. Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
5. Spp - distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44b, 825 19 Bratislava
6. Okresný úrad Michalovce, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Námestie slobody 1,071 01
Michalovce
7. UPC BROADBAND SLOVAKIA s. r. o., Alvinczyho 14,04001 Košice
8. Orange Slovensko a.s., Hutnícka 1,040 Ol Košice
9. UPC BROADBAND SLOVAKIA s. r. o., Alvinczyho 14,04001 Košice
10. Správa ciest Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru l, 042 66 Košice
ll. Krajský pamiatkový úrad Košice, Hlavná 25, 040 Ol Košice
12. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Sama Chalúpku 5,071 Ol Michalovce
13. Hydromelirácie Š.p., Špitálska 993/18, 071 01 Michalovce
14. Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762 Bratislava
15. Okresné riaditeľstvo PZ SR, Okresný dopravný inšpektorát, Jána Hollého 46, 071 Ol Michalovce
16. Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. Slobody l, 071 O I Michalovce

