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"Optický kábel SITEL s.r.o., Košice šachta C - Prešov" 
- 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 predpisova v súlade s čl. 9 Záväznej časti Územného plánu 
mesta Prešov vyhlásenej VZN mesta Prešov č. 5/2013 v znení VZN č. 1l/2013, dáva 
k predloženému zámeru nasledovné stanovisko: 

So zámerom "Optický kábel SITEL s.r.o., Košice šachta C - Prešov", ktorého predmetom 
na území mesta Prešov je riešenie návrhu trasy optických káblov v úseku od existujúcej 
šachty na ulici Východnej (pri SAD-ke), d'alej pozdíž ulice Košickej až po rozhranie 
katastrálnych území Prešov - Haniska 

súhlasíme 

s týmito pripomienkami: 

• 	 zámer koordinovať s DSP ,,1/68 Prešov, Solivarská okružná križovatka", 
navrhovateľom ktorej je Slovenská správa ciest Košice, DSP "Prešov, kanalizácia ul. Pri 
mlyne - Solivarská", navrhovateľom ktorej je Mesto Prešov a rozostavanou stavbou ,,1/68 
Prešov, odbo Škultétyho - ZVL", investorom ktorej je Slovenská správa ciest Košice 

• 	 mesto Prešov vo vymedzenom území vlastní verejné osvetlenie - jeho priebeh Vám 
vyznačí správca firma IL Prešov, spol. s r.o. Strojnícka 18, 080 06 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 optických káblov situovať min. 2,5 m od 
päty kmeňov existujúcej vzrastlej zelene 

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

a mestských komunikácií t.j. Mestský úrad v Prešove, Odbor dopravy, životného prostredia 
a komunálnych služieb, oddelenie komunálnych služieb a spoločného obecného úradu 



• 	 pred začatím výkopových prác na pozemkoch vo vlastníctve mesta požiadať Odbor 
dopravy, životného prostredia a komunálnych služieb, oddelenie dopravy a životného 
prostredia o povolenie na zvláštne uzlvanie miestnych komunikácií, verejného 
priestranstva a verejnej zelene najneskôr 30 dní pred začatím prác 

• 	 stavebník je povinný oznámiť zmenu obsahu digitálnej technickej mapy mesta Prešov 
(ďalej len DTMMP), v dôsledku ktorej nastane zmena priestorovej polohy už existujúceho 
alebo nového objektu pod povrchom, na povrchu, alebo nad povrchom pozemkov a stavieb 

• 	 zmenou obsahu DTMMP sa rozumie poskytnutie údajov výsledného operátu merania 
a zobrazenia predmetov skutočného vyhotovenia stavby, pri podzemných sieťach 

technického vybavenia ešte pred zakrytím (ďalej len porealizačné zameranie stavby"), 
vypracovaného oprávnenou osobou vykonávať geodetické a kartografické činnosti 

• 	 oprávnená osoba vypracuje porealizačné zameranie stavby v súlade so všeobecne 
záväznými predpismi a prílohou Č. 1 Zásad tvorby a uplatňovania DTMMP "Metodika 
tvorby a aktualizácie DTMMP", ktoré sú prístupné na internetovej stránke mesta Prešov 
www.presov.sk (klientske centrum - pracovisko 3 - stavebné činnosti - kolaudačné 

rozhodnutie - prílohy) Ix v tlačenej a Ix v digitálnej forme 
• 	 stavebník si oznamovaciu povinnosť zmien obsahu DTMMP splní odovzdaním 

porealizačného zamerania stavby stavebnému úradu 1 x v tlačenej a l x v digitálnej forme. 

Ing. arch. Mária <':iltková 
vedúca odboru ÚP a SÚ 
hlavný architekt mesta 

Na vedomie: 
l. 	 Mestský úrad v Prešove, Odbor dopravy, životného prostredia a komunálnych služieb, oddelenie 

dopravy a životného prostredia, larková 24, Prešov 
2. 	 Mestský úrad v Prešove, Odbor dopravy, životného prostredia a komunálnych služieb, oddelenie 

komunálnych služieb a spoločného obecného úradu, laková 24, Prešov 
3. 	 Mestská policia v Prešove 
4. 	 VMČ Č. 4,5 
5. 	 Orange Slovensko a.s ., Hutnícka l, 040 O l Košice 
6. 	 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 
7. 	 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 
8. 	 UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o.,Ševčenkova 36, 851 O l Bratislava 
9. EL TODO EG, a.s. OZ Slovensko, správca siete SANET, Podunajská 25, 821 06 Bratislava 
IO. CondorNet s.r.o. Prešov, Kováčska 1,080 Ol Prešov 
ll. Presnet, s.r.o., Strojnícka l, 080 06 Ľubotice 

http:www.presov.sk
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