Mestské zastupiteľstvo v Košiciach uznesením č. 977/2017 na svojom XVIII. zasadnutí dňa
11. Decembra 2017 v súlade s § 2b a § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov a podľa § 10 ods. 3 písm. b) zákona SNR č. 401/1990 Zb.
o meste Košice v znení neskorších predpisov ustanovuje:

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice
č. 192/2017
Určenie názvu ulice „Ulica Alexandra Dubčeka“

§1
Predmet
Týmto všeobecne záväzným nariadením sa určuje názov novej ulice „Ulica Alexandra
Dubčeka“, ktorá vznikla na území mesta Košice v mestskej časti Košice – Krásna. Grafické
vyobrazenie ulice tvorí prílohu tohto všeobecne záväzného nariadenia.
§2
Lokalizácia a popis ulice „Ulica Alexandra Dubčeka“
(1) Nová ulica sa nachádza v južnej časti zastavaného územia mestskej časti Košice –
Krásna v novej lokalite rezidenčnej obytnej štvrte Kolónia po pravej strane cesty II. triedy
II/552 v smere na Nižnú Hutku.
(2) Začiatok ulice je v novej križovatke (K1) s Ulicou na močidlách, ktorá sa nachádza
307 m juhozápadne od križovatky Ulice na močidlách s Pollovou ulicou. Smeruje
juhovýchodným smerom 84 m do križovatky s Urbárskou ulicou, pokračuje priamo
juhovýchodným smerom 86 m, kde sa pretína s južnou vetvou Pollovej ulice v novej
križovatke (K2). V križovatke (K2) sa rozdvojuje do dvoch smerov na juhovýchod a západojuhozápad. Vetva od križovatky (K2) na juhovýchod pokračuje priamo 55 m, točí sa doprava
oblúkom o polomere 20 m a dĺžke 18 m, pokračuje v smere juho-juhozápadnom 48 m do
križovatky (K6). Od križovatky (K6) pokračuje dvoma smermi na juhozápad 69 m, kde končí
ako slepá ulica a na severozápad 47 m priamo, tu sa točí v pravom uhle doľava a smeruje
priamo juhozápadným smerom 70 m, kde končí ako slepá ulica. Vetva od križovatky (K2) na
západo-juhozápad pokračuje priamo v smere 59 m do novej križovatky (K3). Od križovatky
(K3) smeruje na severozápad 114 m, kde končí ako slepá ulica a na juhozápad 45 m do novej
križovatky (K4). Od križovatky (K4) smeruje na severozápad 114 m, kde končí ako slepá
ulica a na juhozápad priamo 47 m, točí sa v pravom uhle doprava, smeruje severozápadným
smerom 161 m, pretína Ulicu na močidlách v novej križovatke (K5), ktorá sa nachádza 160 m
juhozápadne od križovatky (K1).
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§3
Účinnosť
Toto všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice nadobúda účinnosť 1. januára 2018.

MUDr. Richard Raši, PhD., MPH
primátor mesta Košice

Zverejnené: 15. 12. 2017
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