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 „Prešov_Kutuzovova_PO - 0027KO“ 
-  s t a n o v i s k o   k zámeru 
 
 Mesto Prešov – Odbor hlavného architekta mesta, 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, 
dáva k predloženému zámeru toto stanovisko: 
 
 Pri spracovávaní projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie na stavbu 
„Prešov_Kutuzovova_PO - 0027KO“, predmetom ktorej je optické pripojenie  „Sajtu - 
0027KO_ul. Kutuzovova“ na existujúcu trasu optického kábla spoločnosti Orange Slovensko a.s., 
žiadame zohľadniť tieto pripomienky: 
 

1. Ku územnému konaniu predložiť vyjadrenie orgánu ochrany prírody. 
2. V dokumentácii pre územné rozhodnutie žiadame vyznačiť existujúcu vzrastlú zeleň. 
3. 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 optickej siete situovať min. 2,5 m od päty 
kmeňov existujúcej vzrastlej zelene.  

4. Pri realizácii nesmie dôjsť k poškodeniu vzrastlej zelene a  jej koreňového systému. 
5. 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,  
t.j. Mestský úrad v Prešove, Odbor dopravy, životného prostredia a komunálnych služieb, 
oddelenie dopravy a životného prostredia. Žiadosť o výrub drevín bude obsahovať 
inventarizáciu drevín predpokladaných na výrub aj s grafickou časťou vypracovanou odborne 
spôsobilou osobou.   

6. 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. 

7. Pred začatím výkopových prác na pozemkoch vo vlastníctve mesta požiadať Mestský úrad 
v Prešove, Odbor dopravy, životného prostredia a komunálnych služieb, oddelenie dopravy 
a životného prostredia o povolenie na zvláštne užívanie miestnych komunikácií, verejného 
priestranstva a verejnej zelene najneskôr 30 dní pred začatím prác. 

8. V rámci preberacieho konania spätných povrchových úprav po zvláštnom užívaní 
komunikácií, verejného priestranstva a zelene odovzdať príslušnému cestnému správnemu 
orgánu, vykonávajúcemu miestnu štátnu správu vo veciach miestnych a účelových 
komunikácií, údaje výsledného operátu merania a zobrazenia predmetov skutočného 



vyhotovenia stavby, pri podzemných sieťach technického vybavenia ešte pred zakrytím (ďalej 
len „porealizačné zameranie stavby“), vypracované oprávnenou osobou vykonávať geodetické 
a kartografické činnosti, 1x v tlačenej a 1x v digitálnej forme. 

9. Oprávnená osoba vypracuje porealizačné zameranie stavby v súlade so zásadami tvorby 
a uplatňovania Digitálnej technickej mapy mesta Prešov a jej prílohou č. 1 „Metodika tvorby 
a aktualizácie Digitálnej technickej mapy mesta Prešov“, ktoré sú prístupné na internetovej 
stránke mesta Prešov www.presov.sk (klientske centrum - pracovisko 3 - stavebné činnosti - 
kolaudačné rozhodnutie - prílohy).  

 
 Ostatným správcom sietí dávame toto stanovisko na vedomie s požiadavkou, aby v prípade 
záujmu o uloženie alebo rekonštrukciu svojich sietí v záujmovom území vzájomne koordinovali svoje 
aktivity s cieľom minimalizovania a zosúladenia rozkopávok miestnych komunikácií, verejného 
priestranstva  a zelene.  
      Upozorňujeme, že v zmysle VZN mesta Prešov č. 4/2009 o zvláštnom užívaní miestnych 
komunikácií, verejného priestranstva a zelene sa výkopové práce nebudú povoľovať: 

• na komunikáciách do 5 rokov od ukončenia výstavby novej komunikácie alebo od ukončenia 
celoplošnej výmeny spevneného krytu vozovky 

• na chodníkoch do 3 rokov od ukončenia celoplošnej výmeny spevneného krytu chodníka. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Ing. arch. Mária Čutková 
                     hlavná architektka mesta 
 
 
 
 
 
 
 
Doručí sa: 

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

2. Mestský úrad v Prešove, Odbor dopravy, životného prostredia a komunálnych služieb, oddelenie komunálnych 
služieb a spoločného obecného úradu, Jarková 24, Prešov 

3. Mestský úrad v Prešove, Odbor strategického rozvoja, odd. investičnej činnosti, Jarková 24, Prešov 
4. Mestská polícia Prešov 
5. VMČ č. 5 

 
Na vedomie: 

1. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  (poštou) 
2. Slovanet a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava( e-mailom) 
3. UPC  BROADBAND SLOVAKIA s.r.o., Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava (e-mailom) 
4. SITEL s.r.o., Zemplínska 6, 040 01 Košice (poštou) 
5. EL TODO SK, a.s., Podunajská 25, 821 06 Bratislava (e-mailom) 
6. CondorNet s.r.o. Prešov, Kováčska 1, 080 01 Prešov (e-mailom) 
7. Presnet, s.r.o., Strojnícka 1, 080 06 Ľubotice (poštou) 
8. OSVO  comp. a.s. Strojnícka 18, 080 01 Prešov (e-mailom) 
9. Východoslovenská distribučná, a.s. Mlynská 31, 042 11 Košice (e-mailom) 
10. VVS, a.s., Komenského 50, 040 01 Košice (e-mailom) 
11. SPP distribúcia a.s. Mlynské Nivy 44b, 825 19 Bratislava 26 (poštou) 

 

http://www.presov.sk/�
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