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„Čerpacia stanica LPG MKM Prešov“ 
-  s t a n o v i s k o   k dokumentácii pre účely územného s stavebného konania 
  
 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, zaujíma k predloženej 
dokumentácii toto stanovisko: 

 
V zmysle platného Územného plánu mesta Prešov sa záujmové územie stavby nachádza  na 
existujúcej polyfunkčnej ploche občianskej vybavenosti a výroby,  pre ktorú platí regulatív RL A.4. 
 
S predloženou projektovou dokumentáciou „ČS PHM MKM Prešov, s.r.o., Skladovanie a výdaj 
LPG“, ktorá rieši skladovanie a výdaj LPG na Petrovianskej ulici 40, parc. č. KN-C 3140/61 k.ú. 
Solivar,  na existujúcej čerpacej stanici pohonných hmôt   
 

s ú h l a s í m e 
s týmito podmienkami: 
 
• ku územnému konaniu predložiť vyjadrenie orgánu ochrany prírody 
• v prípade výrubu drevín žiadame postupovať v zmysle ustanovení Zákona č. 543/2002 Z.z. 

o ochrane prírody a krajiny - o výrub je potrebné požiadať príslušný orgán ochrany prírody. 
Žiadosť o výrub drevín bude obsahovať inventarizáciu drevín predpokladaných na výrub aj 
s grafickou časťou vypracovanou odborne spôsobilou osobou. 

• pred kolaudačným konaním stavby doručiť nášmu oddeleniu 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 ÚP a SÚ 
                  hlavný architekt mesta 
Na vedomie: VMČ 5 
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