ZÁVÄZNÉ REGULATÍVY PRE USPORIADANIE ÚZEMIA

hospodársko - sídelnej aglomerácie Košice, sa menia a dopĺňajú nasledovne:

Regulatívy funkčného využívania a priestorového usporiadania územia HSA Košice, čast' Šaca, schválené Mestským zastupiteľstvom v Košiciach uznesením č. 78 zo IV. rokovania zo dňa 24. 4. 2003  sa podľa Zmien a doplnkov ÚPN HSA Košice v  lokalite Šaca – U.S.Steel v rozsahu vymedzenom vo výkrese č. 3/1 Komplexný výkres v M 1 : 10000 upravujú a dopĺňajú nasledovne: 

9.1) Výrobné územie, plochy pre priemyselnú, stavebnú výrobu, skladové hospodárstvo a technické vybavenie územie 
Prípustné funkčné využitie územia 
plochy pre rozvodne (ES) 
plochy pre nové energetické zdroje ,tepláreň 
plochy pre odkaliská, haldy a skládky všetkého druhu včítane skládky NO 


3) Zásady územného rozvoja a priestorového usporiadania územia Šace 

Uvedené zásady a regulatívy sa dopĺňajú nasledovne: 
Riešiť dobudovanie jestvujúceho odpadového hospodárstva U.S.Steel Košice vrátane novej skládky nebezpečného odpadu v areáli U.S.Steel Košice. 


5) Zásady a regulatívy starostlivosti o životné prostredie 

Uvedené regulatívy sa dopĺňajú nasledovne: 
	Realizovať rozšírenie skládky priemyselného odpadu, jestvujúceho areálu odpadového hospodárstva U.S.Steel s.r.o. Košice. 
Realizovať novú skládku nebezpečného odpadu v areáli odpadového hospodárstva U.S.Steel s.r.o. Košice. 



7) Zásady verejného technického vybavenia územia 

b) V oblasti zásobovania elektrickou energiou 
Uvedené záväzné regulatívy sa dopĺňajú nasledovne: 
	Realizovať nové 2 x 400 kV vonkajšie elektrické vedenie Moldava - U.S.Steel Košice so zaústením do novej 400 kV elektrickej rozvodni pri areáli U.S.Steel Košice. 
Realizovať rekonštrukciu existujúceho 2 x 220 kV vedenia Lemešany - U.S.Steel Košice na nové vedenie 2 x 400 kV. 
Realizovať nasledovné zmeny v sústave 110 kV vonkajšie elektrické vedenia: 
nové vedenie 110 kV v trase ES Haniska - ES Košice TS pre napájanie novej ES 110/22 kV Košice IV. v lokalite Pereš, 

rekonštrukciu VN vedenia č. 6799 a č. 6874 na 2 x 110 kV po zaústenie do ES Haniska. 

c) V oblasti zásobovania zemným plynom 
Uvedené záväzné regulatívy sa dopĺňajú nasledovne: 
Realizovať VTL plynovod Haniska - Šaca Industrial park, vrátane RS VTL/STL. 


9) Vymedzenie ochranných pásiem 
Uvedená kapitola sa dopĺňa a upravuje nasledovne: 
	ochranné pásmo VN vonkajšieho elektrického vedenia pri napätí od 110 kV do 220 kV vrátane 20 m, 
ochranné pásmo VN vonkajšieho elektrického vedenia pri napätí od 220 kV do 400 kV vrátane 25 m, 

Podľa §36, ods. 2) zákona č. 656/2004 Z. z. je ochranné pásmo vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na vedenie od krajného vodiča. 
ochranné pásmo ES vymedzené zvislými rovinami, ktoré je vedené vo vodorovnej vzdialenosti 30 m kolmo na oplotenie, 
ochranné pásmo VTL plynovodu 2 x 4 m na každú stranu od osi plynovodu s menovitou svetlosťou do DN 200, bezpečnostné pásmo 2 x 20 m, 
ochranné pásmo pre technologické objekty (RS) 8,0 m.
Výškové obmedzenie stavieb, zariadení, stavebných mechanizmov, porastov apod., vyplývajúce z ochranných pásiem Letiska Košice je stanovené:
pre rozšírenie výrobného územia, rozšírenie plochy haldového hospodárstva U.S. Steel Košice a novú skládku nebezpečného odpadu v areáli U.S.Steel Košice:
ochranným pásmom kužeľovej plochy (sklon 4 % - 1:25) Letiska Košice s výškovým obmedzením cca 307 - 396 m n.m.B.p. v., 
ochranným pásmom vzletového a približovacieho priestoru (sklon 1,43 % - 1:70) Letiska Košice s výškovým obmedzením cca 300 - 311 m n.m.B.p.v., 
ochranným pásmom s obmedzením stavieb vzdušných vedení VN a VVN Letiska Veľká Ida (vedenie musí byť riešené podzemným káblom).
pre novú elektrickú rozvodňu ES 400 kV pri jestvujúcej ES U.S.Steel :
ochranným vodorovnej roviny Letiska Košice s výškovým obmedzením 265 m n.m.B.p.v.
pre výrobné územie- nový kogeneračný tepelný zdroj na spaľovanie biomasy : 
ochranným pásmom kužeľovej plochy (sklon 4 % - 1:25) Letiska Košice s výškovým obmedzením cca 266 - 273 m n.m.B.p. v. 

12)  Návrh plôch na verejnoprospešné stavby a zoznam verejnoprospešných stavieb 

Dopĺňajú sa nasledovné plochy na verejnoprospešné stavby spojené s realizáciou záväzných častí pre:
	 energetiku 


Dopĺňajú sa nasledovné verejnoprospešné stavby:
5.7)  Stavby zariadení zabezpečujúcich zásobovania elektrickou energiou: 
5.7.7)     2 x 400 kV vedenie Moldava – U.S.Steel Košice - Lemešany 
5.7.9)     2 x 110 kV vedenie ES Haniska - ES Košice IV - ES Lemešany 
5.7.11)   2 X 110 kV vedenie odbočenie od viacsystémového vedenia 2 x 400 kV a 2x
              110 kV po ES Košice - Západ 

	VTL plynovod Haniska - Industrial park Šaca, vrátane RS VTL/STL. 

Navrhované verejnoprospešné stavby sú zdokumentované v priloženej grafickej schéme.




