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"Prešov - verejná telekomunikačná sieť, ul. Solivarská" 
- s ta n o v i s k o k dokumentácii územné rozhodnutie 

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 predpisova v súlade s čl. 9 Záväznej časti Územného 
plánu mesta Prešov vyhlásenej VZN mesta Č. 5/2013 v znení VZN č, 1112013. dáva 
k predloženej dokumentácii toto stanovisko: 

S dokumentáciou pre územné roLhodnutie "Prešov - verejná telekomunikačná siet', 
ul. Solivarská" , predmetom ktorej je návrh riešenia prípojky na telekomunikačnú 
spoločnosti Condornet z objektu na parcele č, 24/4 do objektu na parcele Č. 371 k,ú, Solivar 

súhlasíme 

s týmito pripomienkami: 

• 	 z dôvodu, v danom území sa nachádza siet' spoločnosti Orange, odporúčame 
telekomunikačnú prípojku situovať do koridoru už zrealizovanej trasy 

• 	 ku územnému konaniu predložil' vyjadrenie orgánu ochrany prírody 
• 	 v zmysle zákona Č. 54312002 Z.z, o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov 

a STN 837010 o ochrane prirody žiadame trasu optickej siete situovať min. 2,5 m od pä[y 
kmeňov existujúcej vzrastlej zelene 

• 	 pri realizácií nesmie dôjsť k poškodeniu vzrastIej zelene a jej koreňového systému 
• 	 podmienky realizácie výkopov v súlade s STN 837010 Vám určí správca verejnej zelene 

a mestských komunikácii tj. Mestský úrad v Prešove, Odbor dopravy, životného prostredia 
a komunálnych služieb, oddelenie komunálnych služieb a spoločného obecného úradu 

• 	 pred začatím výkopových prác požiadal' Odbor dopravy, životného prostredIa 
a komunálnych služieb, oddelenie dopravy a životného prostredia o povolenie na zvláštne 
užívanie miestnych komunikácií, verejného priestranslva a verejnej zelene najneskôr 30 
dní pred začatím prác 



• 	 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 Progres CAD 
Engineering s.r.o., Masarykova 16, Prešov. 

Ing. arch. Mária Čutková 
vedúca odboru ÚP a SÚ 

hlavný architekt mesta 

"1(1 vedomie: 
I. 	 Mestský úrad v Prešove, Odbor dopravy, životného prostredia a komunálnych služieb, oddelenie 

dopravy -3 životného prostTedia~ laťková 241 Prešov 
2. 	 Mestsk)' úrad v Prešove, Odbor dopravy, životného prostredia a komunálnych služieb, oddelenie 

komunálnych služieb a spoločného obecného úradu, Jaková 24, Prešov 
3. 	 VMČ Č. 5 
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