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"Prešov - zriadenie NN prípojky pre obchodno-prevádzkovú budovu na Prostejovskej 
ulici Č. 37" 
- s t a 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 Prešov č. 5/2013 v znení VZN č, 11/2013, dáva 
k predloženej dokumentácii toto stanovisko: 

8 dokumentáciou pre územné rozhodnutie "Prešov - zriadenie NN prípojky pre obchodno
prevádzkovú budovu oa Prostejovskcj ulici č. 37", predmetom ktorej je zriadenie novej 
káblovej elektrickej NN prípojky vedenej pozdÍž Tomášikovej ulice od trafostanice T80586
0314 Tomášikova MŠ ku objektu Prostejovská 37 

súhlasíme 

s týmito pripomienkami: 

• 	 trasu NN prípojky koordinovať s D(íR "Vybudovanie parkoviska. ul. Tomášikova, 
Prostejovská 37/A", spracovanou Ing. Krafčíkom. filma KDS projekt, S,LO. Prešov 

• 	 ku územnému konaniu predložiť vyjadrenie orgánu ochrany prírody 
• 	 v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov 

a STN 837010 o ochrane prírody žiadame trasu NN prípojky situovať min, 2,5 rtl od päty 
kmeňov existujúcej vzrastlej zelene 

• 	 pri realizácii nesmie dôj sť k poškodeniu vzrastlej zelene a koreňového systému 
• 	 pred začatím výkopových prác požiadať Mestský úrad v Prešove, Odhor dopravy, 

životného prostredia a komunálnych služieb, oddelenie dopravy a životného prostredi" 
o povolenie na zvláštne užívanie miestnych komunikácií, verejného priestranstva 
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 (porealiz1lčné zameraníe stavby) vo formáte .dgn v štruktúre digitálnej technickej 
mapy mesta Prešov (DTJ'vIJ'vlPO), 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: 
L MeSL\ký" úrad v Prešove~ Odbor dopravy, životného prostredia a komunálnych sJužicb, oddelenie 

dopravy zl žjyotného prostredia, Jarková Prešov 
2. Mestský úrad y Prešove, Odbor dopravy, životného prostredia a komunálnych služieb, oddelenie 

komunálnych služieb a spoločneho obecného úradu, JakovH 24. Prešov 
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