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 „Prešov - Nižná Šebastová - prekládka trafostanice, úprava VN, NN siete a DP“ 
-  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: 
 

1. Podľa platného Územného plánu mesta Prešov sa záujmová oblasť od vodného toku 
Šebastovka po miestnu komunikáciu Slanská nachádza na ploche urbanistickej zelene, pre 
ktorú platí regulatív G.2, od Slanskej ulice ku rodinným domom sa nachádza na obytnej 
ploche rodinných domov, pre ktorú platí regulatív RL B.1. 

2. Záujmová oblasť sa nachádza na ploche evidovaných a predpokladaných archeologických 
nálezísk a akákoľvek stavebná činnosť je v súlade s regulatívom RL7  podmienená súhlasom 
pamiatkového úradu. 

3. V záujmovom území sa na parc. č. KN-C 1, 3, 5, 6 k.ú. Nižná Šebastová nachádzajú 
pamiatkové objekty zapísané v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR. 

4. Mesto Prešov má pre záujmovú oblasť spracovanú urbanistickú štúdiu „Prešov - obnova 
námestia Nižná Šebastová“, ktorá okrem iného rieši aj technickú infraštruktúru. V zmysle tejto 
štúdie sa vzdušné vedenie na betónových podperných bodoch na ulici Slanská  má 
rekonštruovať na vedenie káblové podzemné. 

5. S predloženým zámerom, predmetom ktorého je aj osadenie novej kioskovej trafostanice  na 
pozemku parc. č. KN-C 3335 k.ú. Nižná Šebastová a  úprava existujúceho vzdušného NN 
vedenia pozdĺž Slanskej ulice, ktorý nezohľadňuje spracovaný územnoplánovací podklad   
      

n e s ú h l a s í m e. 
 

Upravenú dokumentáciu žiadame opätovne predložiť na posúdenie nášmu  oddeleniu. 
  
 
 
  Ing. arch. Mária Čutková 
  vedúca odboru ÚP a SÚ 
   hlavný architekt mesta 
Na vedomie: VMČ 3  
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