
OBEC KLUKNAVA
stavebný úrad

Číslo: 973/2018- VV V Kluknave, dňa 15.08.2018

OZN ÁMENIE

o začatí územného konania podľa § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku ("stavebný zákon"), v znení neskorších predpisov

verejnou vyhláškou.

Obec Kluknava, stavebný úrad podľa ust. § 117 v spojení s § 119 zákona Č.

50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov
(stavebný zákon) a § 2 písm. e) zákona NR SR Č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých
pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky,

oznamuje

občanom a právnickým osobám mesta Krompachy, ktorých vlastnícke alebo iné práva
k pozemkov a stavbám včítane susedných pozemkov a stavieb môžu byť rozhodnutím
dotknuté, že dňa 07.08.2018 podal navrhovateľ Mesto Krompachy, Námestie slobody 1,
053 42 Krompachy na tunajšom stavebnom úrade návrh na vydanie rozhodnutia o
umiestnení stavby "Úprava obslužnej komunikácie medzi blokmi ul. Cintorínskej",
"Prepojenie obslužnej komunikácie a vytvorenie parkoviska ", "Vytvorenie
parkoviska pri bytovom dome č. 36 a 35 " umiestnených na pozemkoch parcely č. C
KN 2998, 2967 v katastrálnom území Krompachy", tak ako je to zakreslené v situácii
osadenia stavby, spracovanej na podklade kópii z katastrálne] mapy.

Stavba rieši:
"Úprava obslužnej komunikácie medzi blokmi ul. Cintorínskej "
SO 01 Obslužná komunikácia
SO 02 Parkovisko
SO 03 Oporný múrik
Miesto stavby:
Krompachy ulica Cintorínska, za objektom Domu služieb a obytným domom Hlavná č.
30,31.
Navrhovaná stavba rieši výstavbu obslužnej komunikácie, ktorá bude obojsmerná
a plynulo sa napojí na ul. Cintorínsku, komunikácia bude ukončená asfaltom. Okolo
obslužnej komunikácie v časti od ul. Cintorínska sa zrekonštruuje oporný múrik.
Vytvoria sa nové parkoviska, ktoré budú napojené na obslužnú komunikáciu bude
vytvorených 7 parkovacích miest, z toho jedno miesto pre osobu so zdravotným
postihnutím. Parkoviská sú situované za bytovým domom Hlavná č. 30, 31 z južnej
strany. Parkoviská budú vzdialené od bytového domu 4,0 m. Nové parkoviska budú mať
povrch z betónovej dlažby a polovegetačných tvárnic.



"Prepojenie obslužnej komunikácie a vytvorenie parkoviska "
SO 01 Obslužná komunikácia
SO 02 Parkovisko
Miesto stavby:
Krompachy ulica Hlavná stred, za bytovým domom Hlavná Č. 24 a pred bytovým domom
Hlavná č.32 .
Navrhovaná stavba rieši výstavbu obslužnej komunikácie (objekt SO Ol) vrátanie
parkoviska (objekt SO Ol) a chodníka, na pozemku parcela Č. C KN 2967 v k.ú.
Krompachy. Nova obslužná komunikácia bude jednosmerná plynulo sa napojí na
existujúce vnútroblokové komunikácie. Nová obslužná komunikácia bude mať asfaltový
povrch. Bude slúžiť nie len na prístup k parkoviskám, ale aj ako prístup pre smetiarske
auta. Súčasne sa tam dobuduje aj spojovací chodník pre peších z betónovej dlažby.
Celkovo sa vytvorí 14 parkovacích miest z toho jedno miesto pre osobu so zdravotným
postihnutím. Nové parkoviska budú mať povrch z betónovej dlažby a polovegetačných
tvárnic. 5 parkovacích miest bude napojených na existujúcu vnútroblokovu komunikáciu
za bytovým domom Hlavná Č. 24 a 9 parkovacích miest bude napojených z novej
obslužnej komunikácie.

"Vytvorenie parkoviska pri bytovom dome č. 36 a 35 "
SO 01 Obslužná komunikácia
SO 02 Parkovisko
Miesto stavby:
Krompachy ulica Hlavná stred, medzi bytovými domom Hlavná Č. 35 a 36.
Navrhovaná stavba rieši výstavbu obslužnej komunikácie (objekt SO 01) vrátanie
parkoviska (objekt SO 02), na pozemku parcela Č. C KN 2967 v k.ú. Krompachy. Nova
obslužná komunikácia bude obojsmerná a plynulo sa napojí na existujúcu vnútroblokovú
komunikáciu spevnenú asfaltom. Nová obslužná komunikácia bude mať povrch
z betónovej dlažby a bude slúžiť pre prístup k parkovacím miestam.
Parkovisko bude napojené na novú obslužnú komunikáciu. Nové parkoviska budú mať
povrch z betónovej dlažby a polovegetačných tvárnic. Celkovo sa vytvorí 18 parkovacích
miest z toho jedno miesto pre osobu so zdravotným postihnutím.Parkoviska sú
navrhované 0,5m od obvodových stien bytového domu Hlavná Č. 35 a 36.

Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.

Keďže ide o líniovú stavbu s veľkým počtom účastníkov konania a na základe
žiadosti investora nie sú stavebnému úradu známi všetci účastníci konania, oznamuje
týmto občanom a organizáciám, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a
stavbám môžu byt' týmto konaním dotknuté jeho začatie a to verejnou vyhláškou podľa
ust. § 36 ods. 4 stavebného zákona a ust. § 26 zák. Č. 71/1967 Zb. o správnom konaní.

Svoje námietky a pripomienky k predmetu konania môžu uplatniť účastníci
konania najneskôr pri ústnom pojednávaní, ktoré sa bude konať dňa:

13.09.2018 (štvrtok)O 11,00 hod. so stretnutím vo vel'kejzasadačke Mestského úradu
v Krompachoch, Námestie slobody 1, Krompachy,

inak sa na ne neprihliadne.



Do podkladov rozhodnutia a do projektovej dokumentácie stavby je možné
nahliadnuť na Obecnom úrade v Kluknave, Č. dv. 9.

Súčasťou tejto verejnej vyhlášky sú situácie kde sú zakreslené navrhované stavby
vo výkresoch č.2, z projektových dokumentáccií, ktoré spracovala spoločnosť Odysea
projekt s.r.o., zod. projektant Ing. Ladislav Komjáthy, Popradská 58/B, 040 01 Košice, so
zakreslením predmetu územného konania.

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

Vyvesené dňa: -I~, 08. 2Of 8 Sňaté dňa: -3. D3. 20 fcS

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a sňatie.


