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VEC: Vybudovanie parkoviska, Tomášikova ul., - stanovisko k DUR 

Mesto Prešov - Sekcia stavebného úradu a urbanistiky, oddelenie hlavného architekta mesta 
a územného plánovania ako orgán územného plánovania v zmysle § 16, ods. 2 zákona č. 
50/1976 Zb. a v súlade s § 140 b) zákona Č. 50/1976 Zb. o územnom plánovani a stavebnom 
poriadku v zneni neskoršich predpisova čl.9 VZN mesta Prešov č.5/2013 v zneni VZN mesta 
Prešov č.11/2013 dáva k predloženej projektovej dokumentácii pre územné rozhodnutie stavby 
.Vybudovanie parkoviska, Tomášikova ul.(p.č. 9310/544, 9310/543, 9310/448), Prešov" 
vypracovanej spoločnosťou KDS projekt, s.r.o., toto stanovisko: 

1/ Podľa platného Územného plánu mesta Prešov v znení Zmien a doplnkov 2012 a 2013, 
schválených Mestským zastupiteľstvom v Prešove uzn. Č. 369/2013 dňa 6. 5. 2013 a uzn. Č. 
468/2013 dňa 25. 11. 2013, navrhovaná stavba sa nachádza na ploche funkčne určenej ako 
plocha neareálovej občianske! vybavenosti, pre ktorú platí regulatív RL C3 závaznej časti 
územného plánu. Návrh je v súlade s územným plánom mesta Prešov. 

2/ Po posúdení predloženej projektovej dokumentácie súhlasime s navrhovaným 
umiestnenim stavby s nasledujúcimi podmienkami: 

a) chodnik navrhovaný medzi parkoviskom P2 a objektom bývalého kina Kozmos umiestniť od 
parkoviska P2 vo vzdialenosti umožňujúcej výsadbu stromov, zabezpečujúcich ozelenenie a 
zatienenie parkoviska. Do tohto pásu navrhnúť výsadbu vzrastlej zelene 

b) nenavrhovať výsadbu zelene do koridoru výhľadovej výstavby chodnika západne od 
parkoviska P1 a objektu bývalého kina Kozmos 

c) riešiť prechody chodcov z navrhovaných parkovisk na najbližšie chodniky pre chodcov, 
povrch týchto komunikačných prepojeni odporúčame riešiť pochôdznou ale vodopriepustnou 
úpravou 

d) zosúladiť š[rku navrhovaného chodnfka a súvislého priečneho prahu na prechode cez 
Tomášikovu ulicu 

e) riešiť parkovanie cyklistov v súlade s regulatfvom RL 1.3.4. VZN mesta Prešov č.5/2013 
v zneni VZN mesta Prešov č.11/2013. 

Uvedené pripomienky žiadame zahrnúť do podmienkovej časti územného rozhodnutia 
a riešiť v projekte pre stavebné povolenie tejto stavby. 

S pozdravom 
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