
Obec Chminianska Nová Ves
Stavebný úrad

PSC 082 33

Prot. Č.: SU UR 17,18,19,29/2014 V Chmin. Nová Ves, dňa: 8.8. 2014

[i~vrhovatel‘: Ing. Dominik Mihók vz. vlastníkov IBV — 7 RD Bunde
~Adresa: Ražňany 168

(d‘alej len navrhovateľ) podal dňa 10. 06. 2014 návrh na vydanie rozhodnutia
o umiestnení

Stavby: Bunde — Obytná skupiny 7 RD
v katastrálnom území: Chminianska Nová Ves
na pozemkoch parc. Č.:
KNC 746/2, 746/1, 746/3,
661660, 1191/2

Ku par. Čís. KNC. 746/1,746/2,746/3 kat. územie Chminianska Nová Ves má,

navrhovatel‘ vlastnicky vzt‘ah. Navrhovatel‘ je povinný zabezpečit‘ majetkoprávne

vysporiadanie pozemku 661, 660 a 1191/2 do vlastníctva resp. iný vzt‘ah, ktorý ho

opravňuje na týchto pozemkoch stavbu realizovat‘.

Obec Chminianska Nová Ves, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej
správy podľa ~ 2 písm. e) zák. Č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pösobností
z orgánov štátnej správy na obce, na vyššie územné celky a príslušný stavebný úrad
podľa ~ 117 zák. Č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku,
v znení jeho novíel (d‘alej len stavebný zákon), posúdil predložený návrh podľa ~35
a ďalších stavebného zákona. Na základe tohto posúdenia vydáva podľa ~39 a ~ 39a
stavebného zákona a vykonávacích vyhlášok

ROZHODNUTIE O UMIESTNENI STAVBY

„Bunde — Obytná skupiny 7 RD“

Stavba sa bude realizovať na pozemkoch KNC 746/1, 746/2, 746/3, 661660
a 1191/2 podľa evidencie nehnutel‘nosti ako líniová stavba v katastrálnom území
Chminianska Nová Ves, ako je zakreslené v situaČnom výkrese.

Pre umiestnenie stavby a projektovú prípravu sa určujú tieto podmienky:

1 Navrhovaná stavba Bunde — Obytná skupiny 7 RD, TVÚ je umiestnená v súlade
s ustanoveniami územného plánu Obce Chminianska Nová Ves, ktoré budú
schválené v rámci roku 2014 resp. 2015. PodIa záväznej Časti platného ÚPN obce
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Chminianska Nová Ves navrhované pozemky pre IS sa nachádzajú na plochách
funkčne určených ako plochy rodinných domov.

2.Členenie stavby na stavebné objekty:

50 02 — Prístupová komunikácia
SO 03 - Rozšírenie verejného vodovodu
SO 04 - Vodovod a prípojky - II. etapa - výhľad
SO 05 — NN rozvody pre 7 RD
SO 06 — Odberné elektrické zariadenia pre 7RD
SO 07 — NN rozvody pri TS1
SO 08 — Verejné osvetlenie
50 09 — Rodinný dom, studňa, žumpa resp. Čov

3.Stavba bude umiestnenie v súlade so situáciami ktoré vypracovali a overili
autorizovaný projektanti Ing. Martin Muransky pre RD, Ing. Silvia Szabáova pre
vodovod s prípojkami, Ing. Vladimír Kmec pre prístupovú komunikáciu, Ing. Daniel
Prevužňak pre NN rozvody v mierke 1 :500, ktoré sú súčasťou projektovej
dokumentácie pre vydanie územného rozhodnutia a tvoria nedelitel‘nú súčasť tohto
rozhodnutia. Navrhovaná dokumentácia bola prerokovaná s orgánmi štátnej správy
a organizáciami, ktoré spolupósobia v územnom konaní, Navrhované stavebné
objekty sú súčasťou výstavby technického vybavenia územia, ktoré má umožniť
výstavbu rodinných domov a ich napojenie technickej infraštruktúry v riešenom
území. Dotknutá lokalita bola v minulosti využívaná na poľnohospodársku výrobu, ale
v súčasnosti nie sú už dlhšie obdobie na tento účel využívané. Záujmom vlastníkov
pozemkov je využiť dané územíe na výstavbu rodinných domov, čo je aj v súlade
s územným plánom obce. Riešenie technického vybavenia územía vychádza
z platného územného plánu. Navrhovaná komunikácia vytvorí hlavný prístup do
riešeného územia a základný komunikačný systém v ňom založenom na principe
pravouhlej siete. Navrhovaná komunikácia bude bezprašná spevnená pre automobily
s asfaltobetónovým povrchom a pešie s dláždeným betónovým povrchom.

SO 02 — Pristupová komunikácia

SO 02.1 —prístupový chodník

1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE

2.1 Hlavné parametre obiektov

SO 02:
DÍžka prístupovej komunikácie: 166,87 m
Kategória komunikácie: MO 4130,
Funkčná trieda: Dl — upokojená komunikácia

SO 02.1:



-3-

DÍžka trasy v osi: 156,Om
Funkčná trieda: D3 — komunikácie pre chodcov,
Pozdlžny sklon: viazaný na sklon komunikácie,
Priečny sklon: 3,00%

V rámci výstavby stavby “Bunde - OBYTNÁ SKUPINA 7 RD“ je v objekte »SO 02
— Prístupová komunikácia“ riešená komunikácia sprístupňujúca jednotlivé pozemky
uvažovanej obytnej skupiny s napojením na cestu 111/018193.

V objekte SO 02.1 — Chodník je riešený ako spájajúca komunikácia pre peších
obytný súbor s existujúcou autobusovou zastávkou.

V rámci stavby „Bunde - OBYTNÁ SKUPINA 7 RD“ je v objekte SO 02 —

Prístupová komunikácia riešený prístup k stavebným pozemkom. Stavba má
logické napojenie so stykovou križovatkou na cestu 1111018193.
Jedná sa o napojenie novej prístupovej komunikácie funkčnej triedy Dl. Šírka
koridoru pre navrhovanú upokojenú komunikáciu — 3,Om (kategória komunikácie
MOU 4/30).
Chodník riešený v objekte 50 02.1 spája obytný súbor s existujúcimi miestnou
komunikáciou 111/018193. Chodník bude situovaný na okraji navrhovanej cesty
oddelený obrubníkom.

Základné údaje:
Kategórie, dížka úpravy:

Kategórie, dÍžka komunikácie SO 02:
o novostavba MO 4/30 — km 0,000 - 0,166.87 (50 02)

Celková dlžka komunikácie je 166,87m.
Pre navrhovanú MK budúp použité charakteristiky komunikácií podl‘a STN 73 6110
„Projektovanie miestnych komunikácií« pre funkčnú triedu Dl.

Kategórie, dlžka chodníka SO 02.1:
o novostavba chodníka dížky: 156,Om

Pre navrhovaný chodník bolí použité charakteristiky komunikácií podľa STN 73
6110 „Projektovanie miestnych komunikácií« pre funkčnú triedu D3.

Konštrukcia vozovky:
Pre objekt je navrhnutá konštrukcia vozovky pre triedu dopravného zaťaženia Vl.
Pri návrhu vozovky sa vychádzalo z predpokladaného počtu ťažkých nákladných
vozidiel (do 1 5 nákladných vozidiel a autobusov) a jej zloženie je nasledovné:

Asfaltový betón AABS III 50mm
Asfaltový betón velmi hrubý 70mm
lnfiltračný postrek 0,8Okg/m2 P1
Vibrovaný štrk fr. 32-64mm s výplňovým kamenivom VŠ 230mm
Strkodrva ŠD 150mm
Spolu: 470mm
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S budovaním konštrukcie vozovky komunikácie sa mčže začať až ked‘ únosnosť
pláne pod vozovkou bude zodpovedať min. Edef,2=60Mpa. Pri kladení
jednotlivých konštrukčných vrstiev vozovky musia byť dodržané príslušné STN.

Chodník pre peších je tvorený nasledujúcou konštrukciou:
Betónová dlažba (sivá) DL I 60mm
Lčžko fr. 4-8mm P 30mm
Štrkodrva ŠD 120mm
Spolu 210mm

Zásady odvodnenia:
Odvodnenie povrchu vozovky je riešené jej 2,5%-ným priečnym a pozdlžnym
sklonom smerom ku línu odvodnenia, ktorá je tvorená žľabovkou uloženou do
štrkopiesku a následne zaústená do vtokovej jamy priepustu. Pre zvýšenie
kapacity žľabovky sa navrhujú vsakovacie jamy. Výpočet kapacity žľabovky je
prílohou tejto TS.

Chodník okolo cesty bude umiestnený nad cestnou komunikáciu. Voda
z komunikácie bude pomocou uličných vpustí zaústená do odvodňovacieho
potrubia. Na odvodňovaciom potrubí sa ziadi šachta, ktorá bude slúžiť na kontrolu
a čistenie. Podobne sa využije vtoková jama priepustu.

Odvodnenie zemnej pláne sa prevedie 3%-ným priečnym skionom pomocou
štrkopieskovej vrstvy do pozdlžnych drenáží, ktoré sú vyústené do vtokovej jamy
priepustu. Pre čistenie a kontrolu trativodu sa osadia trativodné šachty.
Pri napojení MK sa vybuduje na preklenutie cestnej priekopy rúrový priepust DN
600mm, s vtokovou jamou, dlžky 10,Om.
Navrhovatel‘ splní podmienky SSC Prešov záväzného stanoviska, ktorým bob
povolené pripojenie pozemnej komunikácie na cestu 111/018193 zo dňa 5.8.2014
pod číslom 2501/2014. Navrhovatel‘ splní podmienky KR PZ KDI Prešov uvedené
pre územné rozhodnutie v záväznom stanovisku číslo KRPZ-PO-KDI-226-
203/2013 zo dňa 13.11.201 3.

~ 5003 ROZŠ1RENIE VEREJ NĚHO VODOVODU
SO 04 VODOVOD A PRÍPOJKY - I. ETAPA

Riešené územie stavby je situované v katastrálnom územia obce Chminianska Nov8
Ves. Uzemie je prístupné zo štátnej komunikácie Chminianska Nová Ves -

Jarovnice. Pre dané novonavrhované rodinné domy sa vybudujú príslušné
inžinierske siete. V objekte SO 03 a SO 04 je vypracované zásobovanie pitnou
vodou pre novonavrhované rodinné domy. Jestvujúci vodovod, na ktorý sa
projektovaný vodovod napája je vo vlastníctve obce Chminianska Nová Ves.
Navrhovaný vodovod bude plniť taktiež funkciu požiarneho vodovodu. Súčasťou
tohto vodovodu sú aj vodovodné prípojky, ktoré sa napoja na projektovaný vodovod.

Vodovod pozostáva zo stavebných objektov:
SO 03 Rozšírenie verejného vodovodu:
Vodovodné potrubie“ — D90x5,4 — PE100 — PN1O — SDR 17,6 - dl.178 m

Celková dlžka vodovodu obj. SO 03 178 m
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50 04 Vodovod a prípojky -l.etapa:

Vetva »1“ — D32x1 ‚9 PEl 00 — PNi 0 — SDR 17,6 - dl.3,9 m
D 32x1,9 — PE100 — PN1O — SDR 17,6 - dl.38,10 m

Celková dÍžka vetvy „1“ obj. SO 04 42 m

Vodovodné prípojky — D32x1 ‚9 — PEl 00 — PN1O — počet 7ks — celková dÍžka 42m
Celková dÍžka vodovodu s prípojkami obj. SO 04 220,0 m

SO 03 Rozšírenie vereiného vodovodu:
„Prívodné potrubie« sa napojí v km 0,000 — Vi na jestvujúci vodovod ‚ktorý sa
nachádza v nespevnenej ploche vedľa štátnej kornunikácii pri parcele č. 1191/2.
Potrubie d‘alej vedle v nespevnenej ploche, pozdlž štátnej cesty Chminianska Nová
Ves — Jarovnice, kde sa potrubie lomí. Na potrubie sa osadí uzáver so zemnou
zákopovou súpravou, ktorým je možné novonavrhované potrubie — vetvu „1‘, „2“
uzavrieť. Uzáver sa označí tabul‘kou, ktorá bude umiestnené na stlpiku. Dalej
potrubie križuje štátnu cestu, 111/01893. Ukončené za štátnou cestou a pokračujúci v
novonavrhovanej miestnej komunikácii — obj. SO 02.

Na „Prívodné potrubie« bude napojená Vetva „1“ — obj. SO 04. V mieste kríženia
potrubia so štátnou cestou sa potrubie ochráni v FE chráničke.
Kríženie sa bude realizovať pretláčaním FE chráničky dl. lOm, D160 pod štátnou
cestou.
Fotrubie sa do chráničky vsunie pomocou klzných objímok. Proti vnikaniu vody a
nečistöt sa konce chráničky s potrubím utesnia tesniacou manžetou.

50 04 Vodovod a prípolky - I. etapa:
Vetva „1« sa napojí na obj. SO 03 „Frívodné potrubie‘ v km 0,098.3 — V4.
Fotrubie vedle v novonavrhovanom miestnej komunikácií obj. 50 02 a ukončené je
v km 0,270—V5.
V km 0,00 — V4 bude výhľadové na potrubie pripojená Vetva „2“ obj. SO 05.
V km 0,0 sa mení profil potrubia z profilu DilO na D90.

Fre požiarne účely sa na potrubí osadia nadzemné hydranty. Hydrant HNi sa osadí
v km 0,071 a na konci potrubia v km 0,123 sa osadí nadzemný hydrant NH2, ktorý
bude mať taktiež funkciu vzdušníka Hydranty budú vysadené cez odbočky s osadením
uzáveru DN8O pred každý hydrant.
Celková dÍžka Vetvy,,l“ je 27,0 m, FE16O, vetva 2 v dÍžke 5,5, m FE 160

Vodovodné pripoiky
Vodovodné prípojky sa napoja na novonavrhovaný vodovod vetvu ‚1“ a vetvy 2

cez nav~tavací pás s uzáverom D90/32 resp. D90/32 a ukončené budú im za
hranicou súkromného pozemku uzatváracou zátkou. Vodomernú šachtu si musí
osadiť majiteľ pozemku na vlastné náklady.

V mieste kríženia vodovodnej prípojky s novonavrhovanou komunikáciou sa
prípojka ochráni v FE chráničke D90. Konce chráničky sa uzavrú tesniacou
manžetou.
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Vodovodné prípojky — D32 — PE — počet 7 ks — celková dÍžka 42,2m.
Navřtavací pás s uzáverom D90/32 — 2 ks
Navřtavací pás s uzáverom D 90/32 — 5 ks
FE chránička D90x5,4 —7 ks á.5,8m — celkove 40,2 m

SO 04 VODOVOD A PR1POJKY - II. ETAPA - VÝHĽAD
V objekte SO 05 je vypracované zásobovanie pitnou vodou pre novonavrhované

rodinné domy. Navrhovaný vodovod bude plniť taktiež funkciu požiarneho vodovodu.
Súčasťou tohoto vodovodu sú aj vodovodné prípojky, ktoré sa napoja na
projektovaný vodovod.

7. SO 05- DISTRIBUČNÝ NN ROZVOD
SO 06- NN PRÍPOJKY, ODBERNÉ ELEKTRICKÉ ZARIADENIA
SO 08 - VEREJNÉ OSVETLENIE

1.Rozsah projektu
- Zemný kábelový distribučný rozvod — obj. SO 05
- NN prípojky pre elektromerové rozvádzače RE — obj. SO 08
- Verejné osvetlenie — SO 08
Napäťová sústava: 3/PEN, 3x230/400V, AC, 50Hz, TN-C
Ochrana pred nebezpečným dotykom živých častí: krytím, izoláciou
/STN 332000-4-41 čI. 412, 412.2.2/.
Ochrana pred nebezpečným dotykom neživých častí /pri poruche/: samočinným
odpojením od napájania /STN 332000-4-41 čI. 411/.

2.Popis technického riešenja
Objekt SO 01/zemný kábelový distribučný NN rozvodí
Napájanie distribučných NN rozvodov je z rozpojovacej a istiacej skrini R1-SR6 4/3
umiestnenej pri trafostanici TS1 Bunde. Použitý bude kábel NAYY 4x1 50mm2 v celej
trase v chráničke bude uložený v zemi, ktorým sa napoja dye rozpojovacie a istiace
skrine R bude zasmyčkovaný v 4ks poistkových skriniach ozn. Ri až R4 typu SR8
DIN 1 VV-SR4 DIN 02/5 P2 v dlžke 175 bm.
Poistkové skrine sa osadia na verejne prístupnom mieste v oploteniach dotknutých
parciel. Vzhl‘adom na to, že poistkové skrine sa osadia na súkromných pozemkoch,
musí byť na nich zriadené vecné bremeno z dävodu možnosti ich umiestnenia a
možnosti prístupu k nim pre údržbové a servisné práce pracovníkmi VSD a.s..
Zbernice PEN v poistkových skriniach Ri až R4 sa uzemnia pomocou uzemňova
cieho vodiča FeZn 30/4 pod prívodovým kábelom na hodnotu zemného odporu max
10 Ohm /celkový zemný odpor vodiča PEN musí byť max 2 Ohm!.
Podľa zákona 251/2012 ~43 Z.z. je ochranné pásmo podzemného elektrického
vedenia im. V tomto ochrannom pásme sa nesmie stavať, vysádzať trvalé porasty,
resp. vykonávať zemné práce.
Pred začatím výkopových prác sa musia vytýčiť podzemné inžinierske siete. V
mieste výkopov kde sa v zemi móžu nachádzať el. kábely, resp. potrubia, resp. mé
zariadenia musí zhotovitel‘ vopred upozorniť príslušné orgány !resp. vlastníkov týchto
zariadení/
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Po ukončení prác bude vykonané porealizačné zameranie Ikábeláže, osadenia
rozvádzačov/ so zakreslením do geometrického plánu.

Objekt SO 02 /NN privody pre elektromerové rozvádzače REl až RE7I
Prípojky pre elektromerové rozvádzače tvoria poistkové spodky v poistkových skri
niach REl až RE7.
Z poistkových skríň REl až RE7 /z ich poistkových spodkov/ budú napájané
jednotlivé elektromerové rozvádzače REl až RE7 kábelami AYKY-J 4x16mm2 v
FXKVR40 uloženými v zemi. Pre každý odber budú samostatné poistkové spodky s
istením poistkami ln=40A.
Elektromerové rozvádzače REl až RE7 sa osadia každá na pozemku jednotlivého
užívateľa na verejne prístupnom mieste Iv budúcom oplotení/.

Objekt SO 03 Iverejné osvetlenie/
Z poistkovej skrine RI /SR8/ sa napojí elektromerový rozvádzač RVO kábelom
AYKY-J 4x1 6mm2 v FXKVR40 uloženom v zemi.
Rozvádzač RVO sa osadí na verejne prístupnom mieste /pri dotknutých parcelách!
na samostatnom bet. základe.
Navrhuje sa typizovaný, plastový /výrobca Hasma Krompachy s.r,o., typ RVO S P2/.
Obsahovať bude súpravu pre meranie spotreby elektrickej energie a v druhej časti el.
prvky pre ovládanie a napájanie rozvodu VO /2 ks sadové stožiare/.
Pre napájanie osvetľovacích stožiarov sa použije kábel AYKY-J 4x16mm2 v FXKVR
50 uloženom v zemi. Uzemnenie, ochrana pred atmosférickým prepätím:
V kábelovej ryhe /pod kábeloml sa uloží uzemňovací vodič FeZn 30/4mm od ktorého
je odbočkou /cez svorky SR3I vodičom FeZn 1 0mm pripojený osvetl‘ovací stožiar cez
pripojovaciu svorku SPI. Spoje v zemi sa realizujú dvoma spojmi — svorkami.
Uzemňovacie vodiče sa musia pri prechode do zeme v dlžke 30cm pod povrchom a
20cm nad povrchom opatriťpasívnou antikoróznou ochranou ISTN 332000-5-54 NA5
Zemný odpor uzemnenia stlpov nesmie prekročiť IQ Ohm, celkový zemný odpor uze
mňovacej sústavy verejného osvetlenia a uzemnenia ochranného vodiča PEN musí
byť max. 2 Ohm.
Svietidlá a osvetľovacie stožiare:
Navrhované sú parkové oceľové pozinkované stožiare nadzemnej výšky 4m so
svietidlom LED ALS 40W, 1P65
Výzbroje „ROSA, TBl“ s istením odvodu pre svietidlo poistkou bA. Prívod z výz
broja pre svietidlo kábelom CYKY-J 3x1 ‚5 mm2 uloženom v dutine stožiara. Počet
navrhovaných stožiarov — 2ks
SO 09 Rodinný dom, studňa, žumpa resp. COV na pozemku parc.r. 746115

k.ú Chminianska Novcá Ves
Navrhovaný RD bude jednopodlažný, bez podpivničenia umiestnený nasledovne.

- od pozemku parc.č. 746/3 bude rodinný dom umiestnený 2,0 m
- od pozemku parc.č 746/4 bude umiestnený 6,50 m

Stavba rodinného domu bude vybudovaná vo výške vrátane komínového telesa 6,
040 m.
Vonkajšie omietky budú použité stierka BAUMIT v otieni oker a sokel sivej farby.
Strešná krytina bude BRAMAC červenej farby, okna a dvere sú navrhované
z platových prvkov v odtiení zlatý dub.
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Krov rodinného domu bude s ležatou stolicou, uloženou na oceľových profiloch, krov
bude z hraneného reziva.
Objekt rodinného domu bude napojený na nasledovné inžinierske siete :

- Zásobovania stavby el. energiou bude zabezpečené samostatnou prípojkou
napojenou na novovybudovanú verejnú sieť podľa pokynov jej správcu.

- Zásobovanie stavby pitnou vodou bude zabezpečené z novovybudovanej
vodovod nej siete podl‘a pokynov jej správcu.

- Odkanalizovanie stavby bude zabezpečené samostatnou kanalizačnou
prípojkou,ktorá bude napojená do novovybudovanej žumpy resp. COV
umiestnenej na majetkoprávne vysporiadanom pozemku.

- Prístup k stavbe bude zabezpečený z novovybudovanej miestnej komunikácií
parc. Č. 746/4 v kat. území obce Chminianska Nová Ves.

Zásobovanie elektrickou energiou bude riešené v súlade s podmienkami o pripojenie
do distribučnej sústavy, ktoré sú uvedené VSD a.s. Košice vo vyjádreni Číslo
13941/2013/100970837 zodňa 18.9.2013.

8.Trasy výkopov v zeleni viesť mimo koreňového systému vzrástlej zelene s cieľom
minimalizovať jej poškodenie.
9. .Po ukončení zemných stavebných prác je potrebné zhutniť zeminu, povrch dať do
pövodného stavu a prípadne i zatrávniť zelené plochy.
10.. Na kolaudačné konanie je potrebné predložiť certifikáty od použitých požiarne
deliacich konštrukcií podl‘a zákona NR SR Č. 314/2004 Z.z. o stavebných výrobkoch
ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom NR SR č. 264/1999 Z.z.,
zákonom NR SR Č. 413/2000 Z.z. a zákonom NR SR Č. 134/2004 Z.z.

11 .V prípade vzniku odpadu pri realizácii stavby, stavebník zabezpečí jeho patričnú
likvidáciu v zmysle zákona Č. 233/2001 Z. z., o odpadoch, Vyhlášky MZP Č. 283/2001
Z. z., Vyhlášky Č. 284/2001 Z. z. a v súlade s OcU Chminianska Nová Ves.

12.Výkopy a skládky nesmú znemožňovať prístup alebo príjazd k susedným stavbám
a pozemkom; výkopy na pozemných komunikáciách a na verejných priestranstvách
sa musia primerane vybaviť dostatočné bezpečnými a kapacitne vyhovujúcimi
priechodmi a musia sa označiť.

13.Stavebník bude stavbu realizovať tak, aby časový úsek od uskutoČnenia výkopu,
cez položenie vedenia až po spätné zasypanie a úpravu narušeného povrchu bol čo
najkratší.
14 Stavebník je povinný v dostatočnom Časovom predstihu pred samotnou
realizáciou stavby prejednať vstup na nehnutel‘nosti vo vlastníctve fyzických alebo
právnických osöb ako aj podmienky vstupu, podmienky vlastnej realizácie ako aj
dohodnúť spätné povrchové úpravy o čom bude urobený písomný záznam.
15.Stavebník je povinný dbať, aby čo najmenej rušil užívanie susedných pozemkov
a stavieb a aby pri vykonávanými prácami nevznikli škody, ktorým možno zabrániť.
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16.Po skončení prác na výstavbe je stavebník povinný uviesť pozemok a stavbu do
póvodného stavu, ak to nie je možné alebo hospodársky účelné, poskytnúť
vlastníkovi náhradu podľa všeobecných predpisov o náhrade škody. O prípadnej
náhrade škody je kompetentný rozhodnúť súd, ak nedójde k dohode podľa
občianskoprávnych predpisov.
1 7.V záujmovej oblasti sa nachádzajú ‚ STL a NTL plynovody v správe SPP a.s. RC
Východ Košice. Pri prácach je potrebné dodržať STN 38 6410, 386413, 38 6415,
STN 73 6005, TPP 702 01, TPP 702 02, ~ 56 a ~ 57 zák. č. 656/2004 Z.z. (Ochranné
pásma). Spracovať PD pre SP so zakreslením plynovodov na základe presného
vytýčenia s detailným súbehu a križovania IS. V súlade s podmienkami ‚ ktoré sú
uvedené vo vyjadrení zo dňa 5.11.2008 pod čís. TD4481/Je.
18.Pred začatím prác je potrebné požiadať o presné vytýčenie plynárenských sietí.
Pri predpokladanom stretnutí a pri križovaní s plynovodmi je potrebné urobiť ručný
výkop. V prípade obnaženia plynovodných sietí je ich možné znovu zasypať iba so
súhlasom správcu. Je potrebné geodeticky zamerať všetky miesta križovania so
zariadeniami v správe SPP, a.s.
19.Pri realizácii stavby je potrebné rešpektovať verejné vodovody a verejné
kanalizácie v správe obce Chminianska Nová Ves v zmysle platných STN (75 5401,
75 6101). Pred zahájením zemných prác je potrebné presné vytýčenie v teréne. Pri
realizácii umiestňovanej stavby v ochrannom pásme vodohospodárskych zariadení je
potrebné prizvať zástupcu obce.
20.Pred začatím akýchkoľvek stavebných prác, je stavebník povinný zaistiť si
u príslušných správcov sieti technického vybavenia územia ich priebeh, aby nedošlo
k ich poškodeniu. Tieto siete je potrebné počas vykonávania prác náležite chrániť, v
súlade s pokynmi správcu pred poškodením.
21 .Podzemné energetické, telekomunikačně, vodovodné a kanalizačně vedenie,
ktorého poškodenie móže ohroziť bezpečnosť ‘udí pri vykonávaní zemných prác
alebo ktoré möže ohroziť zemné práce, je potrebné vhodne zabezpečiť pred
poškodením.
22.Navrhovatel‘ je povinný dodržať ochranné pásma všetkých inžinierskych sietí
prechádzajúce pozemkom, resp. uskutočniť ich prekládku a to podl‘a požiadaviek
správcov týchto sietí.
23.Počas realizácie vyššie uvedenej stavby je navrhovatel‘ povinný zabezpečiť také
opatrenia, aby nedošlo ku spčsobeniu škód na vedľajších nehnutel‘nostiach.
24.Prípadné škody na vedl‘ajších nehnutel‘nostiach bude znášať navrhovatel‘ na
vlastné náklady.
25,Navrhovatel‘ je povinný zemné práce realizovať v súlade s ~48 odst.3 stav.
zákona a v súlade s ~22 vyhlášky MŽP SR 532/2002 Z. z. Pri zemných prácach je
potrebné tieto realizovať tak, aby sa nenarušila statika ved ľajších stavieb.
26.Navrhovatel‘ je povinný v zmysle ~ 40 zák. č. 49/2002 Z.z. a ~ 127 stavebného
zákona oznámiť každý archeologický nález Krajskému pamiatkovému úradu Prešov
a urobiť nevyhnutné opatrenia, aby sa nález nepoškodil alebo nezničil.
27. .Stavenisko je navrhovatel‘ povinný riešiť v zmysle ~43i stavebného zákona a
v zmysle ~1 3 vyhl. MZP SR532/2002 Z .z.
29 Navrhovatel‘ je povinný zakladanie stavby realizovať v súlade s ~48 odst. 4 a 6
stavebného zákona a v súlade s ~23 vyhlášky č, 532/2002 Z. z.
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30.Navrhovatel‘ je povinný potvrdiť si právoplatnosť územného rozhodnutia na Obci
Fintice, stavebnom úrade a to po uplynutí 15-dňovej lehoty, určenej na možnosť
odvolania Sa.
31 Navrhovateľ je povinný požiadať o vydanie stavebného povolenia na výstavbu
predmetnej stavby v rozdelení vodohospodárska, dopravná a energetická časť.
32. Investor požiada Obvodný pozemkový úrad v Prešove o trvalé odňati pödy
z PPF pre navrhovanú stavbu.
33. Navrhovatel‘ požiada o vydanie stavebného povolenia zvlášť pre stavebné
objekty číslo SO 02 Prístupová komunikácia v zmysle cestného zákona, SO-03
a 50-04 Rozšírenie verejného vodovodu a vodovodné prípojky v zmysle
vodohospodárskeho zákona.
34. Navrhovateľ splní podmienky Obce Chminianska Nová Ves stavebného konania
doriešiť výhľadové napojenie predmetnej prístupovej komunikácie, umiestnenej na
pozemku parc. č. 1191/2

vzhl‘adom k tornu, že dopravné pripojenie navrhovanej stavby
prístupovej komunikácie je na štátnu cestu ////018193, je nutné
požiadať v zmysle ~3b ods.1 cestného zákona Okresný úrad Prešov -

odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ktorý je príslušným
cestným správnym orgánom pre cesty Ill. triedy, o vydanie rozhodnutia
o pripojení pozemnej komunikácie z cesty 111/018193 Chminianska
Nová Ves — ‚Jarovnice.

o stÍpy verejného osvetlenia umiestniť tak, aby svojou polohou nebránili
vstupu osób do plánovaných rodinných domov a vjazdu vozidiel do
garáží, prípadne prístreškov na predmetných parcelách

o konkrétne typy stožiarov a svietidiel verejného osvetlenia pred ich
dodaním prerokovať v dostatočnom časovom predstihu so správcom
verejného osvetlenia na území obce Chminianska Nová Ves

o Stavebník je povinný realizovať vodozádržné opatrenia formou
zasakovania dažd‘ových véd do terénu na pozemkoch jednotlivých
rodinných domov

o pre odkanalizovanie splaškov z jednotlivých rodinných domov realizovať
samostatné žumpy na každom stavebnom pozemku rodinného domu

o stavebník je povinný geodetickú dokumentáciu skutočného
vyhotovenia stavby (porealizačné zamerania stavby). Dokumentáciu
predložiť v elektronickej podobe, vo formáte dgn, v štruktúre digitálnej
technickej mapy tunajšej obce

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: Nebolo potrebné rozhodnúť,
nakol‘ko námietky neboli vznesené.

Toto rozhodnutie platí v zmysle ~ 40 odst. 1) stavebného zákona tn roky odo
dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť, nestráca však platnosť, pokiaľ bude v tejto
lehote podaná žiadosť o vydanie stavebného povolenia.

Odóvodnenie:

Navrhovatel‘ — Ing. Dominik Mihók, bytom Ražňany 168 vz. vlastníkov pozemkov
IBV Bunde 7 RD podal dňa 10. 06. 2014 návrh na vydanie územného rozhodnutia o
umiestnení stavby: Bunde — obytná skupina — 7 RD Bunde“. Stavba sa bude
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realizovať na pozemkoch KNC 746/1, 746/2, 746/3, 661, 660, 1191/2 podľa
evidencie nehnuteľnosti stavba v katastrálnom území Chminianska Nová Ves.

K návrhu bola priložená projektová dokumentácia s vyjadreniami zainteresovaných
orgánov a organizácií.

Predchádzajúci súhlas k použitiu poľnohospodárskej pódy pre výstavbu predmetnej
stavby vydal Okresný úrad Prešov, PaLO dňa 13.2.2009 pod číslom OPU
2009/2377-2/Ka.

Obec Chminianska Nová Ves — stavebný úrad oznámil podľa ~ 36
stavebného zákona dňa 18. 6. 2014 začatie územného konania všetkým známym
účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy a dňa 22. 7. 2014 vykonal
ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním.

Účastníkmi konania neboli vznesené námietky.

Poučen ie:
Podľa ~ 42 odst. 3) stavebného zákona toto rozhodnutie má odkladný účinok.
Odvolanie je potrebné v súlade s ustanovením ~ 54 odst. 1) zák. č. 71/1 967 Zb.

o správnom konaní podať na Obec Chminianska Nová Ves — stavebný úrad,
správnom orgáne, ktorý rozhodnutie vydal.

Vsúlade s ~ 54 odst. 2) zák. Č. 71/1967 Zb. o správnom konaní je potrebné
odvolanie podať v lehote 15 dní odo dňa doruČenia územného rozhodnutia.

.. ‚ ‘~ Mgr. Peter Konečný
‘. ..7‘v ‚

. ® starosta obce
(.) ~- ‘fl

Navedomie:

1. Ing. Dominik Mihók, Ražňany 168
2. Obec Chminianska Nová Ves — vz. starostom obce
3. OU Prešov, odbor starostlivosti o ŽP
4. VSD a.s. Mlynská 31 Košice
5. SPP DistribuČná a.s. Mlynské Nivy 44/B Bratislava
6. KDI PZ SR Pionierska 30 Prešov
7. SaUC PSK Jesenná Jesenná 14 Prešov
8. ORHaZZPrešov
9. R.U.V.Z. Hollého 5 Prešov
10. Obec Chminianska Nová Ves stavebný úrad (pre spis)
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Úradný záznam:

Verejná vyhláška bola umiestnená na úradnej tabuli a internetovej stránke obce Chminianska
Nova Ves :

Vyvesené dňa~ Zvesené dňa
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