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Prešov, lokalita Nižná Šebastová, Borovicová ulica, predĺženie miestnej  
obslužnej komunikácie, dokumentácia pre územné rozhodnutie, Jozef  
Šimko 
- stanovisko 

___________________________________________________________________ 
 

Dňa 17.08.2015 bola Mestu Prešov, Odboru územného plánovania a stavebného úradu,  
Oddeleniu územného plánovania a urbanizmu doručená žiadosť o  stanovisko k dokumentácii  pre 
územné rozhodnutie stavby „ Predĺženie miestnej obslužnej komunikácie, Borovicová ulica, Nižná 
Šebastová, na pozemku parc. č. KN-C 361/2 v k. ú. Nižná Šebastová“ (ďalej v texte len „stavba“ 
v príslušných gramatických tvaroch), pre stavebníka – Jozef Šimko. Dokumentáciu pre územné 
rozhodnutie stavby  spracoval zodpovedný projektant Ing. Zdeno Krafčík  v apríli 2015.  

Predložený projekt rieši rekonštrukciu existujúcej obojsmernej jednopruhovej miestnej 
obslužnej komunikácie v úseku dĺžky 125 m a novostavbu (predĺženie) obojsmernej dvojpruhovej 
miestnej obslužnej komunikácie pre sprístupnenie pozemkov pre výstavbu rodinných domov, v úseku 
dĺžky 108 m. Komunikácia, o šírke uličného priestoru 6,0 m, je napojená na ulicu Pažica, povrch 
komunikácie je navrhnutý z asfaltobetónu, odvodnenie komunikácie je uvažované povrchové na terén.  

Mesto Prešov, Odbor územného plánovania a stavebného úradu, Oddelenie  územného 
plánovania a urbanizmu, ako orgán územného plánovania v zmysle § 16, ods. 2 zákona č. 50/1976 
Zb. v znení neskorších predpisov, a v súlade s čl. 9 Záväznej časti Územného plánu mesta Prešov 
vyhlásenej Všeobecne záväzným nariadením mesta  Prešov č. 5/2013 v znení Všeobecne záväzného 
nariadenia mesta Prešov č. 11/2013 a čl. 4, ods. 7 Organizačného poriadku Mestského úradu v 
Prešove, dáva k predloženej  dokumentácii z hľadiska ním sledovaných záujmov nasledovné 
stanovisko. 

1. Podľa platného Územného plánu mesta Prešov sa pozemky stavby  nachádzajú na plochách  
funkčne určených pre bývanie v rodinných domoch, pre ktoré platí záväzný regulatív RL B.1. 

2. Funkčné využitie navrhovanej stavby  je v súlade s platným Územným plánom mesta Prešov, 
s regulatívom RL B.1 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. 5/2013 v znení 
Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. 11/2013. 

3. Súhlasíme s predloženou dokumentáciou stavby.  
 
S pozdravom 

 

 
 
 
                                                           Ing. arch. Mária Čutková  

                               vedúca OÚPaSÚ  
                            hlavný architekt mesta 

Na vedomie: VMČ 3 
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