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Vec
Rekonštrukcia križovatiek na cestách I. triedy III. etapa v TT kraji, I/13 a I/63 Veľký Meder - oznámenie o začatí
stavebného konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania s miestnym zisťovaním

Stavebník Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest Bratislava, Miletičova 19, 820 05 Bratislava
podal dňa 10.03.2020 na tunajší úrad žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Rekonštrukcia križovatiek
na cestách I. triedy III. etapa v TT kraji, I/13 a I/63 Veľký Meder“, v rozsahu
Príprava územia a demolácie:
SO 031 - Príprava územia stavby a plochy pre zariadenia staveniska,
Stavebné objekty:
SO 101 - Križovatka I/13 a I/63 Veľký Meder
SO 102 - Križovatka I/13 a I/63 Veľký Meder – chodník
SO 151 - Úprava miestnych komunikácií pred a po výstavbe
SO 152 - Úpravy ciest II. a III. triedy pred a po výstavbe
SO 501 - Úprava kanalizácie
SO 601 - Úprava verejného osvetlenia
SO 610 - Výmena VN vedenia ZSD
SO 651- Preložka a ochrana vedení Slovak Telekom, a. s.,
na pozemkoch registra „C“ par. č. 935/2, 1452/2, 1449/10, 1443/21, 1443/22, 1443/24, 1452/1, 1452/3 v k. ú. Veľký
Meder.

Účelom stavby je rekonštrukcia križovatky ciest I/13 a I/63 vo Veľkom Mederi v rozsahu: rekonštrukcia cesty I/63
v kategórii MZ 11,5/60 (red MR 14/60) dĺžka úpravy 197 m,
rekonštrukcia cesty I/13 v kategórii MZ8,5/50 (red MZ13,5/50), dĺžka úpravy 163 m.
Predmetom návrhu je zrekonštruovanie existujúcej vozovky tak, aby zodpovedala nárokom dopravného zaťaženia,
rekonštrukcia deliacich ostrovčekov pri zachovaní existujúceho výškového a smerového vedenia ciest. Pre zvýšenie
výkonnosti križovatky je navrhnuté rozšírenie vozovky cesty I/13 v úseku od hranice križovatky s cestou I/63 po
existujúci zastávkový pruh tak, aby vznikol samostatný odbočovací pruh vpravo. SO 151 bude v rozsahu cca 1250
m v k. ú. Veľký Meder, SO 152 bude v rozsahu cca 1800 m v k. ú. Veľký Meder, Kľúčovec, Čiližská Radvaň, Ižop.

Na predmetnú stavbu vydalo mesto Veľký Meder listom č. SU-18952/11611/2019-19018/2019 zo dňa 11.10.2019
stanovisko, ktorým upúšťa od územného konania.

Dňa 08. 04. 2020 pod číslom SU-11488/11035/202-12184/2020 vydalo Mesto Veľký Meder súhlasné záväzné
stanovisko na vydanie stavebného povolenia špeciálnym stavebným úradom podľa §16 ods. 1,5,6 zákona č. 135/1961
Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.
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Dňa 01.04.2020 pod číslom OU-DS-OCDPK-2020/011015 zo dňa 01.04.2020 vydal Okresný úrad Dunajská Streda,
odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií súhlasné záväzné stanovisko na vydanie stavebného povolenia
špeciálnym stavebným úradom podľa §16 ods. 1,5,6 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný
zákon) v znení neskorších predpisov

Dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné konanie.

Okresný úrad Trnava, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií v sídle kraja ako špeciálny stavebný úrad
pre cesty I. triedy podľa § 3a ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení
neskorších predpisov v spojení s ustanovením § 120 ods. 1 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a čl. I § 2 ods. 1 a 3 a § 4 ods. 1 zákona č. 180/2013 Z. z. o
organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súlade § 61 ods. 4 stavebného zákona
oznamuje začatie stavebného konania a súčasne na prejednanie žiadosti nariaďuje ústne pojednávanie spojené s
miestnym zisťovaním na deň

9. júla 2020, t. j. štvrtok o 10.00 hod.
so stretnutím na mieste stavby, t. j. križovatke ciest I/63 a I/13 v meste Veľký Meder.

Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť pred dňom ústneho pojednávania na Okresnom úrade Trnava, odbore
cestnej dopravy a pozemných komunikácií Trnava (úradné hodiny sú v pondelok, utorok a štvrtok 8.00 – 15.00,
streda 8.00 – 17.00 a piatok 8.00 – 14.00) a pri ústnom pojednávaní.
Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak na ne nebude
prihliadnuté. V rovnakej lehote môžu oznámiť svoje stanoviská dotknuté orgány a obec v mieste stavby.
Na pripomienky a námietky, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní alebo pri prerokúvaní
územného plánu zóny, sa neprihliada.
Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, musí predložiť jeho zástupca písomnú plnú moc s podpisom
toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky v zmysle § 61 ods. 4 stavebného zákona a musí byť vyvesené po
dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a stavebného úradu. Za deň doručenia sa pokladá posledný deň vyvesenia tohto
oznámenia.

Vyvesené dňa ....................................................... Zvesené dňa ..........................................

...............................................
pečiatka, podpis

Upresnenie pre doručenie:
Okresný úrad Dunajská Streda - odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií
- odbor starostlivosti o životné prostredie - všetky zložky
- odbor krízového riadenia
KRPZ v Trnave - Krajský dopravný inšpektorát
ORPZ v Dunajskej Strede - Okresný dopravný inšpektorát

Ing. Mária Kulcsárová
vedúci
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Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Rozdeľovník k OU-TT-
OCDPK-2020/018157-006

Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava - mestská časť Ružinov
Mesto Veľký Meder, Komárňanská 9/207, 932 01 Veľký Meder
TESCO STORES SR, a.s., Duklianskych hrdinov 2631/31, 093 01 Vranov nad Topľou 1
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra 1
DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 141/2,4, 832 03 Bratislava-Nové Mesto
Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, 917 01 Trnava 1
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1
TSM Veľký Meder, s.r.o., Nezábudková 1671/1, 932 01 Veľký Meder
Okresný úrad Dunajská Streda,
Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave, Kollárova 31, 917 02 Trnava 2
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Dunajskej Strede, Múzejná, 929 01 Dunajská Streda 1
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Dunajskej Strede, Trhovisko, 929 01 Dunajská Streda 1
Krajský pamiatkový úrad Trnava, Cukrová, 917 01 Trnava 1
Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava-Staré Mesto
SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44b, 825 11 Bratislava-Ružinov
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská, 817 62 Bratislava-Staré Mesto
MICHLOVSKÝ, spol. s r.o., Letná, 921 01 Piešťany 1
SITEL s.r.o., Zemplínska 6, 040 01 Košice-Vyšné Opátske
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Kollárova 8, 917 02 Trnava 2
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