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 „Rekonštrukcia plynovodov UO01784 Prešov - Šváby“ 
-  s t a n o v i s k o   k zámeru 
 
  
 Mesto Prešov – Odbor územného plánovania a stavebného úradu, oddelenie územného  
plánovania a urbanizmu, ako orgán územného plánovania v zmysle § 16, ods. 2 zákona č. 
50/76 Zb. v znení neskorších predpisov a v súlade s čl. 9 Záväznej časti  Územného plánu 
mesta Prešov vyhlásenej  VZN mesta Prešov č. 5/2013 v znení VZN č. 11/2013, dáva 
k predloženému zámeru toto stanovisko: 
 
S predloženým zámerom „Rekonštrukcia plynovodov UO01784 Prešov - Šváby“, 
predmetom ktorého je výmena existujúcich oceľových plynovodov, armatúr a prípojok za  
plynovody z materiálu PE100 RC na ulici Chalúpkova 

 
s ú h l a s í m e 

 
a v ďalšom stupni spracovávania projektovej dokumentácie žiadame zohľadniť tieto 
pripomienky: 
 

1. Podľa platného Územného plánu mesta Prešov sa záujmové územie rekonštrukcie 
plynovodov (Chalúpkova ulica) nachádza na funkčnej ploche rodinných domov, pre 
ktorú platí regulatív RL B.1.  Zároveň sa však nachádza aj na území ohrozenom 
povodňami. V súlade s regulatívom RL 2.4 pre ochranu majetku pred prívalovými 
vodami sa v územiach ohrozených povodňami do doby vybudovania ochranných 
opatrení musí v projektovom riešení stavieb a ich vyhotovení zabezpečiť 
protipovodňová ochrana pred povodňovými vodami do úrovne predpokladanej výšky 
zaplavenia stanovenej v mape povodňového rizika.   

2. Záujmová oblasť sa nachádza  aj na ploche evidovaných a predpokladaných 
archeologických nálezísk a akákoľvek stavebná činnosť  je  v súlade s regulatívom RL 
7 podmienená súhlasom pamiatkového úradu. 

3. Mesto Prešov vo vymedzenom území vlastní verejné osvetlenie - jeho priebeh Vám 
vyznačí  správca firma IL Prešov, spol. s r.o. Strojnícka 18,  080 06  Prešov. 

 



 
4. Pred začatím výkopových prác požiadať Odbor dopravy, životného prostredia 

a komunálnych služieb, oddelenie dopravy a životného prostredia o povolenie na 
zvláštne užívanie miestnych komunikácií, verejného priestranstva a verejnej zelene 
najneskôr 30 dní pred začatím prác 

5. Po ukončení realizácie stavby doručiť oddeleniu územného plánovania a urbanizmu 
v zmysle VZN mesta Prešov č. 87/99 geodetickú dokumentáciu skutočného 
vyhotovenia stavby (porealizačné zameranie stavby) vo formáte .dgn v štruktúre 
digitálnej technickej mapy mesta Prešov (DTMMPO), odsúhlasenej správcom  
DTMMPO fy. Progres CAD Engineering s.r.o., Masarykova 16, Prešov. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Ing. arch. Mária Čutková 
 vedúca Odboru 
 územného plánovania a stavebného úradu, 
 hlavný architekt mesta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na vedomie: 

1. Mestský úrad v Prešove, Odbor dopravy, životného prostredia a komunálnych služieb, oddelenie 
komunálnych služieb a spoločného obecného úradu, Jarková  24, Prešov 

2. VMČ č. 5 
3. Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 11 Košice 
4. VVS, a.s. Kúpeľná 3, 081 51 Prešov 
5. Slovak Telekom, a.s.,  Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 
6. Správa a zimná údržba prešovských ciest, Pionierska 24, 080 01 Prešov 
7. O.S.V.O. comp. a.s., Strojnícka 18, 080 01 Prešov 
8. Orange Slovensko a.s.,  Hutnícka 1, 040 01 Košice 
9. Slovanet a.s., prevádzka Košice, Werferova 3, 040 11 Košice  
10. UPC  BROADBAND SLOVAKIA s.r.o., Alvinczyho 14, 040 01 Košice 
11. EL TODO EG, a.s. OZ Slovensko, správca siete SANET, Podunajská 25, 821 06 Bratislava 
12. CondorNet s.r.o. Prešov, Kováčska 1, 080 01 Prešov 
13. Presnet, Strojnícka 1, 080 06 Prešov 
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