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Vec
VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Oznámenie
o začatí územného konania a upustenie od ústneho pojednávania

Okresný úrad Prešov, odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie štátnej stavebnej správy, ako príslušný stavebný
úrad podľa § 117b zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení
neskorších predpisov, na základe podaného návrhu Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s., so sídlom Dúbravská
cesta 14, 841 04 Bratislava č. 5470/49576/30801/2022 zo dňa 14.07.2022, na vydanie územného rozhodnutia o
umiestnení stavby „Rýchlostná cesta R4 v úseku Rakovčík - Radoma“ na pozemkoch v k. ú. Mestisko, Rakovčík,
Beňadikovce, Šarišský Štiavnik, Radoma, Okrúhle, oznamuje podľa § 36 ods. 1 v spojení s § 36 ods. 4 stavebného
zákona účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie konania o umiestnení stavby „Rýchlostná cesta R4 v
úseku Rakovčík - Radoma“.

Stavebný úrad súčasne podľa § 36 ods. 2 stavebného zákona upúšťa od ústneho pojednávania. Účastníci konania
môžu svoje námietky a pripomienky k návrhu uplatniť do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia,
inak sa na ne neprihliadne.

Dotknuté orgány oznámia svoje stanoviská v súlade s § 140b ods. 4 stavebného zákona v lehote do 7 dní odo
dňa doručenia tohto oznámenia. Ak niektorý z dotknutých orgánov potrebuje na riadne posúdenie návrhu dlhší
čas, stavebný úrad na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím primerane predĺži. Ak dotknutý orgán štátnej
správy, ktorý bol vyrozumený o začatí územného konania, neoznámi v určenej lehote alebo predĺženej lehote svoje
stanovisko k navrhovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí bez
pripomienok.

Stavebný úrad zároveň poukazuje na skutočnosť, že jednotlivé dotknuté orgány vydali stanoviská k projektovej
dokumentácii na územné rozhodnutie na stavbu „Rýchlostná cesta R4 v úseku Rakovčík - Radoma“ v polovičnom
profile R11,5/100.
V zmysle § 140b ods. 3 stavebného zákona, dotknutý orgán je viazaný obsahom svojho predchádzajúceho záväzného
stanoviska, ktoré vo veci vydal; to neplatí, ak došlo k zmene ustanovení právneho predpisu, podľa ktorých
dotknutý orgán záväzné stanovisko vydal, alebo k podstatnej zmene skutkových okolností, z ktorých dotknutý orgán
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vychádzal. Ak dotknutý orgán vydá neskoršie záväzné stanovisko, uvedie v ňom, či jeho predchádzajúce záväzné
stanovisko sa neskorším záväzným stanoviskom potvrdzuje, dopĺňa, mení alebo nahrádza s uvedením dôvodov
podľa zákona.

Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť na Okresnom úrade Prešov, odbore výstavby a bytovej politiky,
oddelení štátnej stavebnej správy, v čase od 8.00 hod. do 15.00 hod., po predchádzajúcom telefonickom dohovore
na tel. č. 051/70 82 445.

Stavebný úrad podľa prvej vety § 42 ods. 5 stavebného zákona upozorňuje účastníkov konania, že v odvolacom
konaní sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote,
hoci uplatnené mohli byť.
Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá v konaní zastupovať, predloží jeho zástupca stavebnému úradu písomné
splnomocnenie najneskôr v lehote určenej na uplatnenie námietok a pripomienok.

Popis stavby:

Rýchlostná cesta R4 je plánovaná v trase doplnkového východného koridoru „Rzeszów – Vyšný Komárnik – Prešov
– Košice – Milhosť – Miškovec“ siete európskych multimodálnych dopravných koridorov. Rýchlostná cesta R4 má
v rámci koncepcie rozvoja cestných komunikácií v snahe naplniť hlavný intenzifikačný cieľ, ktorým je dobudovanie
novej kapacitnej rýchlostnej cesty, vyhovujúcej súčasným a výhľadovým nárokom na dopravu v danom území.
Dôvodom výstavby je zvýšenie plynulosti a bezpečnosti dopravy a zlepšenie životného prostredia kvalitným a
rýchlym prepojením sever – juh, tzv. východným ťahom Slovenska.
Trasa rýchlostnej cesty v úseku „R4 Rakovčík – Radoma“ začína v katastri obce Mestisko, v dočasnej križovatke
Rakovčík. Trasa prechádza do katastra obce Rakovčík. Obec obchádza z východnej strany, kde mostným objektom
202-00 prekonáva prístupové cesty a pravostranný prítok Studeného potoka. Za mostom trasa prechádza do zárezu
nad obcou Rakovčík, následne od km 1,270 do km 2,170 je vedená okrajom lesa – lesom, kde prekonáva mostnými
objektmi údolia bezmenných prítokov Studeného potoka a prístupové cesty. Trasa pokračuje v katastri obce
Beňadikovce cez lúku asi 200 m východne od údolia Studeného potoka, kde mostným objektom križuje pravostranné
prítoky Studeného potoka a prístupové cesty. Následne prechádza odrezom do násypu a v km 2,920 podchádza
vedenie 400kV V477/478 Lemešany – Krosno bez žiadnej potreby jeho úpravy. Trasa pokračuje v násype až do
km 3,5 kde vchádza do zárezu, ktorým prekonáva najvyššie miesto trasy a vchádza do katastra obce Šarišský
Štiavnik. V záreze je križovaná rýchlostná cesta mostným objektom, ktorý zabezpečuje prístup do priľahlého lesa.
Rýchlostná cesta následne prekonáva údolie Bukov – Salaš mostným objektom a údolie Poľana – Grúň mostom,
pričom obchádza obec Šarišský Štiavnik z východnej strany. Popod tieto mostné objekty sú navrhnuté prepojenia
jestvujúcich prístupových ciest, ktoré boli trasou prerušené. V km 5,100 prechádza do katastra obce Radoma,
kde zárezom a následne násypom prechádza lúkou „Grošková“ a „Klinec“. Trasa v tomto úseku dvakrát križuje
bezmenný potok mostnými objektmi. V miestach križovania bezmenného potoka bola navrhnutá úprava, resp.
posunutie jestvujúceho koryta. Trasa z východnej strany obchádza obec Radoma a v km 6,630 križuje navrhovanú
preložku cesty III/3581 do Stropkova. Navrhovaná cesta III. triedy je vedená ponad rýchlostnú cestu mostným
objektom. Jej napojenie si vyžiada aj výstavbu mostného objektu ponad bezmenný potok v obci Radoma. Rýchlostná
cesta križuje bezmenný potok mostným objektom a vchádza okrajom lesa do zárezu, následne násypu na lúke „Pod
Dielom“. Tu navrhovaný úsek končí napojením na cestu I/21 v križovatke Okrúhle.

Rýchlostná cesta je navrhovaná v polovičnom profile R11,5/100. Umiestňovaná je ľavá polovica R245/100. Dĺžka
rýchlostnej cesty je 7,0 km, spolu s vetvami križovatiek spájajúcimi rýchlostnú cestu s cestou I/21 je dĺžka trasy v
správe NDS 8,1 km. Vetvy križovatky spájajúce R4 s vetvou I/21 sú obojsmerné dvojpruhové kategórie 90/60.
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Oznámenie sa doručí účastníkom konania formou verejnej vyhlášky vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli
Okresného úradu Prešov, Námestie mieru 3, 080 01 Prešov a zároveň bude zverejnené na webovom sídle Okresného
úradu Prešov „Úradná tabuľa“. Posledný deň vyvesenia je dňom doručenia. Táto písomnosť sa súčasne zverejní na
úradnej tabuli obcí Mestisko, Rakovčík, Beňadikovce, Šarišský Štiavnik, Radoma, Okrúhle a na ich webovom sídle,
ak ho majú zriadené.

Vyvesené dňa: ................................

Pečiatka, podpis:

Zvesené dňa: ........................................

Pečiatka, podpis:

Doručí sa:
01. Známym a neznámym právnickým a fyzickým osobám, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a
stavbám, môžu byť oznámením priamo dotknuté
02. Zainteresovaná verejnosť podľa § 24 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v zmysle záverečného stanoviska MŽP SR č.
1267/2017-1.7/ml zo dňa 30.10.2017

Na vedomie (bez právnych účinkov v zmysle dátumu doručenia):
Urbárska spoločnosť Pozemkové spoločenstvo, 089 01 Rakovčík, IČO: 31 305 067

Príloha
1 x kópia - Prehľadná situácia stavby M 1:25 000

Na vedomie
Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, Bratislava
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Investičný odbor Prešov, Investičný odbor Prešov, Námestie mládeže 3, 080 01
Prešov 1
Obec Mestisko, so žiadosťou o zverejnenie tohto oznámenia vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli a na
webovom sídle obce, ak ho má zriadené, Mestisko 6, 090 41 Mestisko
Obec Rakovčík, so žiadosťou o zverejnenie tohto oznámenia vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli a na
webovom sídle obce, ak ho má zriadené, Rakovčík 47, 089 01 Rakovčík
Obec Beňadikovce, so žiadosťou o zverejnenie tohto oznámenia vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli a na
webovom sídle obce, ak ho má zriadené, Beňadikovce 74, 090 42 Beňadikovce
Obec Šarišský Štiavnik, so žiadosťou o zverejnenie tohto oznámenia vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli a
na webovom sídle obce, ak ho má zriadené, Šarišský Štiavnik 65, 090 42 Šarišský Štiavnik
Obec Radoma, so žiadosťou o zverejnenie tohto oznámenia vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli a na
webovom sídle obce, ak ho má zriadené, Radoma 45, 090 42 Radoma
Obec Okrúhle, so žiadosťou o zverejnenie tohto oznámenia vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli a na
webovom sídle obce, ak ho má zriadené, Okrúhle 131, 090 42 Okrúhle
Ministerstvo životného prostredia SR, odbor posudzovania vplyvov na ŽP, Nám. Ľ. Štúra 35/1, 812 35 Bratislava 1
Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Prešov, oddelenie telekomunikačných služieb, Štúrova 7, 080 01 Prešov 1
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská, 817 62 Bratislava-Staré Mesto
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Ministerstvo vnútra SR, Prezídium policajného zboru, odbor dopravnej polície, Prezídium policajného zboru,
Račianska 45, 812 72 Bratislava 1
Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove, krajský dopravný inšpektorát, KDI, Pionierska 33, 080 01 Prešov 1
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru vo Svidníku, Okresný dopravný inšpektorát vo Svidníku, Sov. hrdinov
200/35, 089 01 Svidník
Ministerstvo obrany SR, Sekcia majetku a infraštruktúry, Kutuzovova 8, Bratislava
Obvodný banský úrad v Košiciach, Timonova 23, 041 57 Košice 1
Správa a údržba ciest PSK, oblasť Svidník, Sov. hrdinov 410, 089 01 Svidník
Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava - mestská časť Ružinov
Slovenská správa ciest - IVSC, IVSC Košice, Kasárenske námestie 4, 040 01 Košice 1
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Prešov, Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica 1
Dopravný úrad, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava - mestská časť Ružinov
HYDROMELIORÁCIE š.p. Bratislava, Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 211
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Komenského 50, 042 48 Košice
Regionálne centrum ochrany prírody v Prešove, Švábska 4, 080 05 Prešov 5
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Povodie Hornádu, odštepný závod, Levočská
852/31, 058 01 Poprad 1
Okresný úrad Prešov, odbor opravných prostriedkov, OOP, Námestie mieru 3, 081 92 Prešov 1
Okresný úrad Svidník, OSŽP (OPaVZŽP, OO, OH), Sov.hrdinov 0/102, 089 01 Svidník
Okresný úrad Prešov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, OCDaPK, Námestie Mieru 3, 080 01 Prešov
1
Okresný úrad Svidník, Odbor krízového riadenia, Sov.hrdinov 0/102, 089 01 Svidník
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru vo Svidníku, Čatára Nebiljaka 1, 089 01 Svidník
VSD, a.s.,, Mlynská 31, 042 91 Košice 1
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Trnavská cesta 100/II, 821 01 Bratislava 2
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., Mlynské Nivy 59/A, 824 84 Bratislava 411
MICHLOVSKÝ, spol. s r.o., Letná, 921 01 Piešťany 1
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií, odbor
cestnej infraštruktúry, Námestie Slobody 6, Bratislava 15, Bratislava
Ministerstvo dopravy a výstavby SR, útvar vedúceho hygienika rezortu, oddelenie oblastného hygienika Košice,
Hviezdoslavova 48, 010 01 Žilina 1
Krajský pamiatkový úrad Prešov, Hlavná 115, 080 01 Prešov 1
SPP - distribúcia, Plátennícka 2, 821 09 Bratislava 2

Ing. Andrea Marcinková
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky




