MESTO KOLÁROVO
Kostolné nám č.1, 946 03 Kolárovo
Č.j. 2790/2016 -3

V Kolárove dňa, 21. júla 2016

Vec: Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
- ţiadosť o zásah do verejného priestranstva – rozkopávkové povolenie

Mesto Kolárovo, zastúpené primátorom mesta Árpádom Horváthom, ako príslušný správny
orgán podľa § 13 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a
doplnkov a podľa § 3 ods. 2/ zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný
zákon) v znení neskorších zmien a doplnkov, preskúmal ţiadosť spoločnosti
Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava (IČO: 36361518)
zo dňa 28. júna 2016 a v zmysle ustanovenia § 8 cestného zákona v znení neskorších zmien
a doplnkov, v nadväznosti na ustanovenie § 11 ods. 1) písm. g/ vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa
vykonáva cestný zákon
povoľuje
zvláštne uţívanie verejného priestranstva – rozkopávku verejnej zelene a pretláčanie pod
komunikáciou a chodníkmi za účelom realizácie stavby :

„KO_Kolárovo, Brnenské námestie TS,VNK,NNK, SO 01 – Transformovňa, stavebná
časť, SO 02 – Montáž zemného káblového vedenia VN, SO 03 – Montáž zemného káblového
vedenia NN, SO 04 – Demontáž technológie existujúcej TS, PS 01 Transformovňa –
technologická časť“
v katastrálnom území Kolárovo, v lokalite: Brnenské námestie a ul. Kollárova
od 15. 08. 2016 do 09. 09. 2016 vrátane,
podľa priloţeného situačného výkresu za nasledovných podmienok:
1. Povolenie sa vzťahuje len na zriadenie rozkopávky podľa overeného situačného plánu.
2. Pred zahájením výkopových prác je potrebné prizvať správcov inţinierskych sietí, na
presné vytýčenie trasy podzemných vedení po celej trasy rozkopávky.
3. Zemina z výkopu sa môţe dočasne uloţiť vedľa telesa miestnej komunikácie, chodníka len na
nevyhnutne potrebný čas.
4. Pracovisko sa označí dopravným značením podľa ustanovenia § 115 ods. 1 písm. j) zákona
č. 315/1996 Z.z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších právnych
predpisov, t.j. na chodníkoch a v zelenom páse musí byť rozkopávka riadne označená
zábranami po celom obvode a v noci a za zníţenej viditeľnosti sa osvetlí červeným
výstraţným svetlom.
5. Rozkopávkové práce nebudú zasahovať do cestnej premávky.

6. V prípade havárie počas prác je ţiadateľ povinný vykonať okamţité opatrenia, na zaistenie
bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky a bezodkladne vyrozumieť Mestskú políciu v
Kolárove.
7. Po ukončení prác je ţiadateľ povinný na vlastné náklady upraviť verejné priestranstvo
(chodníky, miestne komunikácie, prístupové cesty, odvodňovacie jarky) pôvodného stavu, t.z.
zásyp, zhutnenie, betonáţ, asfaltovanie. Uloţenie pod spevnenými plochami realizovať
pretláčaním, pomocou chráničky. Spätnú úpravu chodníkov treba previesť na celú šírku
chodníka. Časť verejnej zelene upraviť zhutnením zásypu vhodnou zeminou, naváţkou 20 cm
biologicky účinnej zeminy a zatrávnením.
8. Za vykonanie prác zodpovedá – Ing. Eva Zlatošová – poverená osoba, mobil č. 0905
309 612 a Mikuláš Pradlovský – stavbyvedúci, mobil č. 0908 724 769. Dozor nad dodrţaním
stanovených podmienok povolenia vykonáva Mestská Polícia v Kolárove a ţiadateľ je
povinný dodrţať ich pokyny.
9. Po uplynutí doby povolenia na uskutočnenie rozkopávky, v prípade potreby vykonania
ďalších prác, je ţiadateľ povinný poţiadať o udelenie povolenia, resp. o predĺţenie lehoty.
10. Ţiadateľ je povinný telefonicky, príp. osobne ohlásiť začatie a ukončenie rozkopávkových prác
na Mestský úrad v Kolárove, na tel. č. 7900942.

Vzhľadom na to, ţe rozhodnutím bolo ţiadosti v plnom rozsahu vyhovené, od odôvodnenia
rozhodnutia v súlade s ustanovením § 47 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, sa
upúšťa.

Poučenie:
Podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov
proti tomuto rozhodnutiu moţno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia
účastníkovi konania. Odvolanie sa podáva na Mesto Kolárovo.

Árpád H o r v á t h
Primátor mesta

Doručí sa účastníkom konania:
1. Mestská polícia Kolárovo, Kostolné námestie 1, 946 03 Kolárovo
2. Mesto Kolárovo, Kostolné námestie 1, 946 03 Kolárovo
3. Západoslovenská distribučná, a.s., P.O.BOX 292, 810 00 Bratislava 1
4. Ing. Eva Zlatošová, Javorová 2095/14, 927 01 Šaľa – poverená osoba
5. a/a

