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Naše #íslo Vybavuje/Hnka

OU-PO-OSZP3-2021/009560-002 Mgr. Juliána Frankovi#
Prešov

22. 02. 2021

Vec

"Zmeny a doplnky #. 16/2019 Ozemného plánu mesta Prešov"
- zaslanie oznámenia o strateeickom dokumente obciam

Obstarávate#, Mesto Prešov, Hlavná 2907/73, 080 01 Prešov, v zastúpenf Ing. Andreou Tunfanovou, primátorkou
mesta, doru#il d#a 17. 02. 2021 Okresnému úradu Prešov, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddeleniu
ochrany prirody a yybraných zložiek životného prostredia (#alej len "Okresný úrad Prešov") pod#a § 5 zákona #.
24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplneni niektorých zákonov (#alej len
"zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie") oznámenie o vypracovani strategického dokumentu "Zmeny
a doplnky #. 16/20 19 Uzemného plánu mesta Prešov", ktoré Vám pod#a § 6 ods. 2 zákona zasielame.

Okresný úrad Presov vyzýva Mesto Prešov ako obstarávate#a strategického dokumentu v súlade s § 6 ods. 1 a
zárove# ako dotknutú obec pod#a § 6 ods. 5 zákona na zverejnenie oznámenia formou informácie o oznámeni
povinne na úradnej tabuli, nepovinne miestnou tla#ou, miestaou televiziou alebo podobne, spolu s informáciou, kde
možno do oznámenia nahliadnu#, robi# z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotovi# kópie.

Oznámenie musi by# verejnosti spristupnené najmenej po dobu 14 dni odo d#ajeho doru#enia.

Sú#asne vsetky dotknuté obce žiadame, aby pod#a § 6 ods. 5 zákona informovali do 3 pracovných dni od doru#enia
tohto oznámenia o #om verejnos# spôsobom v mieste obvyklým a zárove# verejnosti oznámili kedy a kdeje možné
do oznámenia nahliadnu#, robi# si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotovi# kópie. Oznámenie musi
by# verejnosti spristupnené najmenej po dobu 14 dní odo d#ajeho doru#enia.

Vaše pisomné stanovisko k uvedenému oznámeniu pod#a § 6 ods. 6 zákona žiadame doru#i# na adresu: Okresný
úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prirody a vybraných zložiek životného
prostredia, Námestie miem 3, 080 01 Presov najneskôr do 15 dni od doru#enia oznámenia.

Verejnosff môže doru#i# svoje pisomné stanovisko Okresnému úradu Prešov, odboru starostlivosti o životné
prostredie, oddeleniu ochrany prirody a vybraných zložiek životného prostredia, Námestie mieru 3, 080 01 Presov
do 15 dni od d#a, ke# bolo oznámenie zverejnené dotknutou obcou.

Uvedené oznámenie o strategickom dokumente je zverejnené na webovom sidle Ministerstva životného prostredia
Slovenskej republiky:

https://www. enviroportal. sk/sk/eia/detail/-zmeny-doplnky-c-16-2019-uzemneho-planu-mesta-presov-
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OZNAMENIE O STRATEGICKOM DOKUNIENTE

Vypracované podfa zákona NR SR é. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na životné
prostredie v znení neskoräich predpisov

Zmeny a doplnky 6. 16/2019 ÚPN mesta Presov

Prešov, október 2020



Zmeny a doplnky C. 16/2019 ÚPN mesta Prešov

Obstarávatef

Štatutárny zástupca
IČO

SpracovateF

Statutärny zástupca
IČO
Hlavný riešitef
Riešiter
Odborne spôspbilá osoba pre
obstarávanie ÚPP a ÚPD

Mesto Prešov

Mestský úrad
080 01 Prešov, Hlavná 2907/73
Ing. Andrea Turéanová - primátorka mesta
00 327 646

Invest leasing, s. r. o.

Duchnoviéovo nám. 1
080 01 Prešov
Ing. arch. Jozef Kužma - konater
31 413056
Ing. arch. Jozef Kužma
Ing. Ján Stano
Ing. arch. Katarina Štofanová
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Zmeny a doplnky č. 16/2019 ÚPN mesta Preéov

I. Základné údaje o obstarávatefovi

I. Názov MestoPresov

2. Identifikaéné cislo. 00327646

3. Adresa sidla. Hlavná 2907/73, 080 01 Prešov

4.̂  Meno, priezvisko, adresa, telefónne éislo a iné kontaktné údaie oDrávnenél
zastupcu obstarávatefa.

Ing. Andrea Turéanová - primátorka, tel. 051/3100 101
Hlavná 2907/73, 080 01 Prešov
E-mail: primatorka@presov. sk
web: htto://www. Dresovsk

5;^eľ'-p"ezwiiR°:, adresa'telef6nne cisl° a i"é kontaktné údaje kontaktnej osoby, od
ktorej mozno dostať relevantné informácie o strategickom dokumente, a miesto na
konzultácie.

Invest leasing, s. r. o.
Ing. Ján Stano spracovater Oznámenia o strategickom
dokumente ZaD 6. 16/2019 UPN mesta Prešov'
Duchnovicovo nám. 1, 080 01 Prešov,
tel. 051/7495620
e. mail: janostano63@gmail. com

jkuzma55@gmail. com

II. Základné údaje o strategickom dokumente

1. Názov

Zmeny a doplnky 6. 16/2019 UPN mesta Prešov (ZaD é. 16/2019 UPN mesta Prešov)
2. Charakter

Uzemny plän mesta Preéov, spracovaný doc. Ing. arch. Václavom Kohlmayerom, CSc.
skolektívom, ateliér ARCHUS bol schválený'Mestským zastupiterstvom vPresove
uznesenfmc. 8-9/-[995 dňa 30. 1 1995 v zneni neskoršich zmien a dopínkov.
ZaD č. 16/2019 UPN mesta Preäov sa týkajú zmeny funkčného vyuzitia územia s miestnym
dosahom vzmysle Stavebného zákona ô. 50/1976 Zb. v zneni neskoršich predpisov a §'12
vyhlášky MŽP SR é. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej
dokumentácii.

3. Hlavné ciele

Hlayným cieľom spracovania ZaD č. 16/2019 UPN mesta Preäov, sú požjadavky, ktoré
yyplynuli z územnotechnických zmien, podnetov obstarávateFa a z aktuäinych poži'adaviek
fyzických a právnických osôb ako podnetov na zmeny územného plánu.

Oznámenie o strategickom dokumente



Zmeny a doplnky č. 16/2019 ÚPN mesta Prešov

Zoznam zmjen a doplnkov
Zmeny funkcie a regulativu funkčných plôch

Lokalita é. 01.

Uzemie pozdlž VN vedenia v lokalite Rúrky
Súcasná funkcia: Plochy uréené pre bývanie v rodinných domoch - návrh
Navrhovaná funkcia: Plochy urbanistickej zelene - sťav (G2)'
Lokalita 6. 02.

Areál pre seniorov Harmónia. Cemjata
^-č.^sr.á-fuľÍCI?:. p°l^.un^čné Plocŕiy obéianske vybavenie / bývanie - stav (A1)
Navrhovaná funkcia: Plochy areálovej obéianskej vybavenosti - stav (C2)
Lokalita é. 03.

Pás popri ulici Obrancov mieru

Súcasná funkcia: Plochy uréené pre bývanie v bytových domoch - stav (B5)
Navrhovaná funkcia: Plochy urbanistickej zelene - sťav (G2)

Lokalita é. 04.

Administrativna budova Lesy SR
Súéasná funkcia: Plochy uréené pre bývanie v rodinných domoch - stav(B1)
Navrhovaná funkcia: Plochy neareálovej obéianskej vybavenosti - stav (03)
Lokalita 6. 05.

Zvyšky parkovej zelene Nábrežná ul.
Súéasná funkcia: Polyfunkéné plochy málopodlažné bývanie / obéianska vvbavenosť -
návrh (A2)
Navrhovaná funkcia: Plochy urbanistickej zelene - stav (G2)

Lokalita 6. 06.
Kalvária, Sláviéia ulica

Súéasná funkcia: Záhrady a záhradkárske osady - stav (G3)
Navrhovaná funkcia: Plochy uréené pre bývanie v rodinných domoch - návrh (B1)
Lokalita 6. 07.
Za Kalváriou, Terchovská ulica
Súčasná funkcia: Záhrady a záhradkárske osady - stav (G3)
Navrhovaná funkcia: Plochy uréené pre bývanie v rodinných domoch - návrh (B1)
Lokalita 6. 08.
Za Kalváriou, Terchovská ulica / Ku Brezinám

Súíasná funkcia: Záhrady a záhradkárske osady v nestabilných územiach - stav (G6)
Navrhovaná funkcia: Plochy urcené pre bývanie v rodinných domoch na územiach so
sfaženým zakladaním - návrh (B2)

Lokalita 6. 09.
Územie pozdíž VN vedenia a na ulici Ku Brezinám
Súcasná funkcia: Plochy uréené pre bývanie v rodinných domoch - návrh (B1), Záhrady
a záhradkárske osady - návrh (G3), Záhrady a záhradkárske osady v nestabílných územiach
- stav (G6)
Navrhovaná funkcia: Plochy urbanistickej zelene - návrh (G2)

Lokalita 6. 10.
Územie pozdlž VN vedenia, Turistická ulica
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Zmeny a doplnky C. 16/2019 ÚPN mesta Prešov

Súiasná funkcia: Plochy určené pre bývanie v rodinných domoch - stav
Navrhovaná funkcia: Plochy urbanistickej zelene - návrh (G2)
Lokalita 6. 11.

ochrar"1épásmo dlal'nice D1. a rychtostnej cesty R4 - križovatky Vydumanec
Sucasná funkcia: Polyfunkéné plochy obéianská vybavenosf / vyroba - navrh'
Navrhovaná funkcia: Plochy krajinnej zelene - stav'
Lokalitac. 12.

Ochranné pásmo djarnice D1 a rýchlostnej cesty R4 - križovatky Vydumanec
Súéasná funkcia: Plochy uréené pre bývanje v rodinných domoch - návrh (B1)
Navrhovaná funkcia: Plochy krajinnej zelene - návrh (G1)

Lokalita 6. 13.

Ochrannepásmo diafnice D1 a rýchlostnej cesty R4 - križovatky Vydumanec
Súéasná funkcia: Plochy uréené pre bývanie v rodinných domoch - návrh (B1)
Navrhovaná funkcia: Plochy krajinnej zelene - návrh (G1)

Lokalita é. 14.

Ochranné pásmo ďaľnice D1 a rýchlostnej cesty R4 - križovatky Vydumanec
Súéasná funkcia: Plochy uréené pre bývanie v rodinných domoch - návrh (B1)
Navrhovaná funkcia: Záhrady a záhradkárske osady v nestabilných územiach - stav (G6)
Lokalita é. 15.

Uzemie západne od Kolmanovej záhrady
Súéasná funkcia: Plochy uréené pre bývanie v rodinných domoch na územiach so sfaženvr
zakladaním - stav (G2)
Navrhovaná funkcia: Plochy urbanistickej zelene - stav (G2)

Lokalitac. 16.
Uzemie západne od ulice Pražskej
Súéasná funkcia: Plochy uréené pre bývanie v rodinných domoch - stav (B1)
Navrhovaná funkcia: Plochy urbanistickej zelene - stav (G2)

Lokalitač. 17.
Uzemie východne od ulice Pražskej
Súéasná funkcia: rezervná plocha na výstavbu komunikácie na ulici Pražská
Navrhovaná funkcia: Plochy urbanistickej zelene - stav (G2)

Lokalita č. 18.

Uzemie východne od ulice Pražskej
Súcasná funkcia: Polyfunkéné plochy bývanie / obéianska vybavenosf - stav (A3)
Navrhovaná funkcia: Plochy urbanistickej zelene - stav (G2)

Lokalita 6. 19.

Dúbrava, Broskyňová ulica
Súéasná funkcia: Plochy krajinnej zelene - stav (G1)
Navrhovaná funkcia: Plochy urcené pre bývanie v rodinných domoch - návrh (B1)

Lokalita é. 20.
Existujúca záhradkárska osada, ulica Pod vinicami
Súcasná funkcia: Plochy urcené pre bývanie v rodinných domoch - stav (B1)
Navrhovaná funkcia: Záhrady a záhradkárske osady - stav (G3)

Oznámenie o strategickom dokumente



Zmeny a doplnky č. 16/2019 ÚPN mesta Prešov

Lokalita é. 21.

tíVŠJdloye c-územie východne od Jánošíkovej ulice

Sucasná funkcia: Záhrady a záhradkárske osady -stav
Navrhovanä funkcia: Plochyurbanistickejzefene-návŕh'(G2)
Lokalita é. 22.

IBVŠidloyec-územie východne od Jänoäíkovej ulice
Súcasná funkcia: Záhrady a záhradkárske osady - síav
Navrhovaná funkcia: Plochy neareálovej obéianskej"vy'bEwenosti - návrh (C3)
Lokalita é. 23.

IBV Sidloyec - územie východne od Jánošikovej ulice
sučasná funkcia: Záhrady a záhradkárske osady - stav (G3)
Navrhovaná funkcia: Plochy uréené pre bývanie'v roďinných domoch - návrh (B1)
Lokalita é. 24.
Uzemie severne od Kvetnej ulice
sucasná funkcia: Záhrady a záhradkárske osady - stav (G3)
Navrhovaná funkcia: Plochy uréené pre bývanie'v rodinnych domoch - stav (B1)
Lokalita č. 25.
Nižná Šebastová - územie severne od ČOV
Súéasná funkcia: Plochy rekreácie a športu - návrh (E1)
Navrhovaná funkcia: Plochy pre technickú infraätruktúru a komunálne služby - návrh (D3)
Lokalita 6. 26.
Uzemie pri železniénej trati - Fintická ulica
Súéasná funkcia: Plochy uréené pre bývanie v rodinných domoch - návrh
Navrhovaná funkcia: Plochy urbanistickej zelene - stav (G2)

Lokalita é. 27.
Uzemie pri železniénej trati - Vodná, Železnicnä ulica
Sucasná funkcia: Plochy uréené pre bývanie v rodinných domoch - stav
Navrhovaná funkcia: Plochy urbanistickej zelene - stáv (G2)

Lokalita č. 28.

Uzemie západne od Remscheidskej ulice a Sidlisko Duklianskych hrdinov
Súéasná funkcia: Plochy neareálovej obôianskej vybavenosti - stav (C3)
Navrhovaná funkcia: Plochy urbanistickej zelen'e -' stav (G2)

Lokalita č. 29.
Jilemnického ulica

Súéasná funkcia: Plochy urbanistickej zelene - stav (G2)
Navrhovaná funkcia: Plochy pre priemyselnú výrobu a sklady - stav (D1)

Lokalita 6. 30.
Štúrova ulica
Súéasná funkcia: Plochy urôené pre bývanie v bytových domoch - stav (B5)
Navrhovaná funkcia: Plochy urcené pre bývanie v rodinných domoch - stav (B1)

Lokalita 6. 31.
Uzemie pás medzi Pražskou ulicou a riekou Torysa
Súcasná funkcia: rezervná plocha na výstavbu komunjkácie na ulici Pražská
Navrhovanä funkcia: Plochy urbanistickej zelene - stav (G2)

Oznämenie o strategickom dokumente



Zmeny a doplnky ô. 16/2019 ÚPN mesta Prešov

Lokalita é. 32.
Park, Masarykova ulica
^č.^ľá-. fur^ciľ pl°chy areálovej obéianskej vybavenosti - stav (C2)
Navrhovaná funkcia: Plochy urbanistickej zelene - stav (G2)
Lokalita č. 33.

Rozšírenie ochranného pásma intaktnej zelene/mokrade, Vodárenská ulica
Sucasná funkcia: Polyfunkčné plochy málopodlažné bývanie /obéianska'vybavenosf - návrh
Navrhovaná funkcia: Plochy krajinnej zelene - stav (G1)

Lokalita é. 34.
Uzemie pri železnicnej trati - severne od ulice Pod Táborom
Súéasná funkcia: Plochy urcené pre bývanie v rodinných domoch - stav (B1)
Navrhovaná funkcia: Plochy urbanistickej zelene - stav (G2)

Lokalita 6. 35.
Pás pri Rusinskej ulici
Súéasná funkcia: Plochy neareálovej obéianskej vybavenosti - návrh (C3)
Navrhovaná funkcia: Plochy urbanistickej zelene - stav (G2)

Lokalita 6. 36.

Solivarská ulica (plocha bývalého ZPA Kň'žik)
_-a-SJ1á funk,l:;la: polyfunkéné plochy obéianska vybavenosf / výroba - stav (A4), Plochy
neareálovej obéianskej vybavenosti - stav (C3)
Navrhovaná funkcia: Plochy urbanistickej zelene - návrh (G2)

Lokalita č. 37.

Solivarská ulica (plocha bývalého ZPA Kŕižik)
Súéasná funkcia: Polyfunkčné plochy občianska vybavenosf / výroba, C3 - Plochy
neareálovej občianskej vybavenosti - stav (A4)
Navrhovaná funkcia: Polyfunkéné plochy bývanie / obcianska vybavenosf - návrh (A3)
Lokalita é. 38.

Solivarská ulica (plocha bývalého ZPA Kňžik)
Súéasná funkcia: Polyfunkéné plochy obéianska vybavenosť / výroba - stav (A4), Plochy
neareálovej občianskej vybavenosti - stav (C3)
Navrhovaná funkcia: Plochy urbanistickej zelene - návrh (G2)

Lokalita 6. 39.
Ulica Pri Mlyne
Súéasná funkcia: Plochy neareálovej obéianskej vybavenosti - stav (C3)
Navrhovaná funkcia: Polyfunkéné plochy bývanie / obéianska vybavenosf - stav (A3)

Lokalita 6. 40.

Solivar, Solivarská ulica, územie bývalých kalových polí
Súéasná funkcia: Plochy neareálovej obäanskej vybavenosti - návrh (C3)
Navrhovaná funkcia: Plochy urbanistickej zelene - návrh (G2)

Lokalita 6. 41.
Solivar, Solivarská ulica, územie bývalých kalových poli
Súčasná funkcia: Plochy neareálovej obéianskej vybavenosti - návrh (C3)
Nayrhovaná funkcia: Polyfunkéné plochy málopodlažné bývanie / obéianska vybavenosť
(A2), Polyfunkcné plochy bývanie / obcianska vybavenosf - návrh (A3)

Oznámenie o strategickom dokumente 7



Zmeny a doplnky 6. 16/2019 ÚPN mesta Prešov

Lokalita 6. 42.
Tenisové kurty, Soľná ulica
;sučasrlá-fL'nÍcia: plochy l"-čR"é pre bývanie v rodinných domoch - stav i
Navrhovaná funkcia: Plochy arealovejobéianskej'vybaTOn'osii^s'tav'^r
Lokalita é. 43.
Uzemie popri Soľnom potoku, Solivar

S^sná funkcia: Plochy uréené pre výstavbu rodinných domov v CHLÚ Solivar- stav
Navrhovaná funkcia: Plochy urbanistickej zelene - stav (G2)
Lokalita é. 44.
Ulica Pri Majäku

S^casná funkcia: Plochy uréené pre bývanie v málopodlažných bytových domoch - návrh
Navrhovaná funkcia: Plochy rekreácie a športu - stav (E1)
Lokalita é. 45.
Dobývaci priestor soli, Solivar
sučasná funkcia: G1 -Plochy krajinnej zetene - návrh (G1)
Navrhovaná funkcia: G7 - Plochy krajin'nej zelene v dobyvacom priestore soli - stav (G7)
Lokalita č. 46.

Areál cirkevnej základnej školy a gymnázia, Bernolákova ulica
Súéasná funkcia: Plochy urbanistickej zelene - stav (G2)
Navrhovaná funkcia: Plochy areálovej obéianskej vybavenosti - stav (C2)
Lokalita é. 47.
Pás popri Rusinskej ulici
Súéasná funkcia: Plochy neareálovej obéianskej vybavenosti - nävrh (C3)
Navrhovaná funkcia: Plochy urbanistickej zelen'e - návrh (G2)

Lokalita č. 48.
Pás popri ulici arm. Gen. Svobodu

Súéasná funkcia: Plochy areálovej obéianskej vybavenosti - stav (C2)
Navrhovaná funkcia: Plochy urbanistickej zel'ene - stav (G2)
Lokalita é. 49.
Šalgovík, Lastovičia ulica
Súéasná funkcia: Plochy areálovej obéianskej vybavenosti - stav (C2)
Navrhovaná funkcia: Plochy uréené pre výstavbu rodinných domov v CHLÚ Solivar - návrh
(B4. 1)

Lokalita č. 50.

Ochranné pásmo juhovýchodného obchvatu mesta
Súcasná funkcia: Plochy uréené pre bývanie v rodinných domoch - návrh (B1)
Navrhovaná funkcla: Plochy krajinnej zelene - návrh (G1)

Lokalita 6. 51.

Areál bývalých HZ Šalgovík
Súéasná funkcia: Plochy krajinnej zelene - návrh (G1)
Navrhovaná funkcia: Polyfunkéné plochy obäanska vybavenosť / výroba - stav (A4)

Oznámenie o strategickom dokumente



Zmeny a doplnky e. 16/2019 ÚPN mesta Prešov

Lokalita 6. 52.

Zrušenie trasy vysokorýchlostnej železnice Prešov-Kysak

Lokalita é. 53.

Oprava trasy cesty Šidlovec - Kúty (trasa zosúladená s výkresom é.4)
Lokalita 6. 54.

Doplnené zosuvy (lokality za Kalváriou, Borkút)

Lokalita 6. 55

Rozširenie plochy pôdoochranných lesov (nad ulicou Za Kalváriou)

Lokalita é. 56

Rozširenie plochy lesoparku v lokalite Bikoé (Sidlisko III)

Lokalita é.57
Zmena hranice zastavaného územia. Dúbrava

Zmeny stavu funkcných plôch:

Lokalita A.
Nábrežná ul.

Súéasná funkcia: Polyfunkéné plochy málopodlažné bývanie / obéianska vybavenosf-
návrh (A2)
Navrhoyaná funkcia: Polyfunkcné plochy málopodlažné bývanie / obéianska vybavenosť -
stav (A2)

Lokalita B.
Nábrežná ul.

Súčasná funkcia: Polyfunkéné plochy málopodlažné bývanie / obéianska vybavenosť -
návrh (A2)
Navrhovaná funkcia: Polyfunkéné plochy málopodlažné bývanie / obéianska vybavenosť -
stav (A2)

Lokalita C.
Zajaéia ulica

Súéasná funkcia: Plochy uréené pre bývanie v rodinných domoch - návrh (B1)
Navrhovaná funkcia: Plochy uréené pre bývanie v rodinných domoch - stav (B1)

Lokalita D.

Solivar, ulica Pri Majáku
Sucasná funkcia: Plochy uréené pre bývanie v málopodlažných bytových domoch - návrh
(B7)
Navrhovaná funkcia: Plochy určené pre bývanie v málopodlažných bytovvch domoch - stav
(B7)

Oznámenie o strategickom dokumente zisťuje, éi ZaD č. 16/2019 UPN mesta Preéov
podliehajú zisfovaciemu konaniu podľa § 7 zákona 6. 24/2006 Z. z. o posudzovanf vplyvov
na žjvotné prostredie a o zmene a doplneni niektorých zákonov v zneni neskoršich
predpisov.

4. Obsah
Štruktúra strategického dokumentu a obsahová náplň spfňa náležitosti zákona é. 50/1976 Z.
z. v zneni neskoršlch predpisov a § 12 vyhláéky 6. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacich
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^dkLaä°f^. uzemn°plá"ovacej dok"mentácii. Obsah návrhu riešenia ZaD é. 16/2019 UPN
^^M^^e^l^^6as^^ls^^'^^^9

casťsa skladá zo smernej a záväznej éasti. ' """ ---.. ""-".".
Graflcká ôasf sa skladá z náložiek'k výkresom éTaž 8 a schémy záväznej éasti
Grafická časť (náložky):

. výkres é. 1 Širéie vzťahy

. výkres é. 2 Komptexný výkres priestorového usporiadania a funkcného využivania
uzemia s vyznaéenou záväznou éasťou riešenia a verejnopro'spešními

. výkres č. 3 Vymedzenie regulacných celkov

. výkres 6. 4 Doprava

. výkres c. 4a Cyklistická doprava

. výkres é. 4b Verejná hromadná doprava

. výkres é. 5 Vodné hospodárstvo

. výkres é. 5b Energetika a telekomunikácie

. vykres é. 6 Tvorba krajiny a ochrana prirody

. výkres c. 7a Perspektivny záber pornohospodárskej pôdy

. vykres é. 7b Perspektivny záber tesného pôdneho fondu"

. výkres é. 8 Výkres verejnoprospešných stavieb

5. Uvažované variantné rieéenia

Pre navrhoyané zmeny a doplnky funkčného využitia územia neboli spracované alternativne
riesenia zdôy°duJa.sne-k°"ciP°v. aných .P°žiadaviek mesta. Preto sa 'uvazuje' ierTs'náv'rh'om
ZaD č. 16/2019 UPN O Preäov a tzv. nultým variantom (bez akýchkoTvekzmien).

6. Vecný a éasový harmonogram pripravy a schvaFovania
sp,l'ac°vanie zaD č-, 16/2019 UPN mesta Prešov a jeho prerokovanie podFa § 22 zákona č.
50/.1976-zb- vzneni neskoréích predpisov a § 7 až'g 15'zák. é. 24/2006'Z. z. a~schvalenie
poď-a §26 ods. 3 zákonaé.50/1976 Zb. vrátane schválenia všeobecne záväzného nanaďenia
v nasledovných terminoch:

. Zverejnenie oznämenia o obstarávani ZaD 6. 16/2019
Termin: do 28. 6. 2019

. Prijimanie podnetov na ZaD é. 16/2019
Termin: do 15. 8. 2019

. Spracovanie návrhu ZaD é. 16/2019
Termin: do 31. 10. 2020

. Zverejnenie a prerokovanie návrhu ZaD é. 16/2019
Termín: od 15. 11.2020 do 15. 12.2020

. Dopracovanie návrhuZaD é. 16/2019 a predloženie žiadosti o preskúmanie podľa
§ 25 zákona č. 50/1976 2b. v zneni neskorších predpisov
Termín: do 15. 2. 2021

. Prerokovanie a schvarovanie ZaD č. 16/2019 na zasadani MsZ mesta Prešov v iúni
2021.

7. Vzťah k iným strategickým dokumentom
Záväzným podkladom pre ZaD é. 16/2019 UPN mesta Prešov, je nadradená
územnoplánovacia dokumentácia - UPN Preéovského samosprávneho kraja z'roku 2019.
Východiskovým podkladom pre spracovanie ZaD ä. 16/2019 UPN mesta Prešov je UPN
mesta Prešov v zneni ZaD 2017.

8. Orgán kompetentný na jeho prijatie

Oznämenie o strategickom dokumente ~}Q
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Mestské zastupiteľstvo mesta Prešov

9. Druh schvafovacieho dokumentu
Uznesenie mestského zastupiteľstva

III. Zakladné údaje o predpokladaných vplyvoch strategického dokumentu na
žlvotné prostredie vrátane zdravia

1. Požiadavky na vstupy
Mesto definovalo svoje požiadavky na spracovanie ZaD é. 16/2019 UPN mesta Prešov.

Základným vstupom pre spracovanie ZaD č. 16/2019 UPN mesta Prešov je platný UPN
mesta. l:'reš°v SPracovaný doc. Ing. arch. Václavom Kohlmayerom, CSc. s kolekti'vom. 'ateliér
ARCHUS, ktorý bol schválený Mestským zastupiterstvom v Prešove uznesenim 6. 8-9/1995
dna 30. 1. 1995 vzneni neskorších zmien a doplnkov.
Ďalsje vstupy sú územnoplanoyacie podklady, územnotechnické podklady a iné podklady

týkajúce sa územia mesta Prešov vzmysle § 7 a § 7a zákona č. 50/1976 Zb. ' v znen'f
r'esk°ršich PredPisov a podklady získané vrámci pripravných prác podľa § 19b zákona é.
50/1976 2b v znení neskoršich predpjsov od dotknutých orgánov, organizácii, dotknutých
regionálnych a lokálnych samospráv.

2. Udaje o výstupoch.
Výstupom procesu obstarávania sú navrhované ZaD 6. 16/2019 UPN mesta Prešov. Návrh
zap- : 16./2019. UPN mesta Prešov je spracovaný v súlade s ustanoveniami § 12 vyhlášky

ô 55/2001 2. z. o územnoplánovacej dokumentácii a územnoplánovacich podkladoch
a obsahuje smeme a záväzné éasti. Záväzná éasť bude vyhlásená všeobecne záväzným
nariadenfm mesta Presov.

3. Udaje o priamych a nepriamych vplyvoch na životné prostredie.
Návrh riešenia strategického dokumentu ZaD é. 16/2019 LIPN rnesta Preéov predstavuje
územnoplánovaci dokument, ktorý nemá priamy negativny vplyv na životné prostredie.

4. Vplyv na zdravotný stav obyvateFstva.
Zámery navrhované v ZaD é. 16/2019 UPN mesta Prešov nemajú negatívny vplyv na zdravie
obyvateFstva pri dodržani stanovených regulativov a limitov využitia územia.

5. Vplyvy na chránené územia (napr. navrhované chránené vtácie územia, územia
európskeho významu, súvislá európska sústava chránených území Natura 2000,
národné parky, chránené krajinné oblasti, chránené vodohospodárske oblasti a
pod. ) vrátane návrhu opatreni na ich zmiernenie.

V katastrálnych územiach mesta Prešov sa z národnej siete chránených územi nachádzajú
lokálne územia mokraďového typu. Po aktualizácii hranic týchto územi, boli tieio
akceptované a zapracované do dokumentácie.
Z^europskej siete chránených území - NATURA 2000 (územia európskeho významu -
.SKUEV' a chránené vtáéie územia - "SKCHVÚ") do katastrálnych úze'mi mesta
nezasahuje žiadne územie.
Zuvedeného vyplýva, že v katastrálnych územiach mesta platí 1. stupeň ochrany podfa
zákona cislo 543/2002 Z. z. a zmeny v ZaD 6. 16/2019 UPN Prešov nebudú mať negativne
vplyvy na životné prostredie

6. Možné riziká súvisiace s uplatňovanim strategického dokumentu.
Navrhované zmeny ZaD 6. 16/2019 UPN mesta Prešov nevytvárajú možné rizika pre
zhoršenie kvality životného prostredia v meste.

7. Vplyvy na životné prostredie presahujúce štátne hranice.

Oznámenie o strategickom dokumente 11
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schvafovani územnoplánovacej
zákona ô. 50/1976 2b. v zneni

^tótt^uté územie a ich zmenené funkčné využitie územia nemá vpiyv "a "zemia susedných
IV. Dotknuté subjekty

1. Vymedzenie zamteresovanej verejnosti vrátane jej združeni.
. Jner'.ízák°nač; 408/2011 ktorým sa menía dopiňa zákon é.24/2006 Z. z. o posudzovani

na žívotné prostredie v zneni neskoršich predpisov podfa § 24
a) fyzická osoba podfa §24a,
b) právnická osoba podfa §24b alebo §27,
c) obéianska iniciativa podfa §25,
d) obéianske združenie podporujúce ochranu životného prostredia poďa §26

2. Zoznam dotknutých subjektov.
Dotknutými subjektmi pri spracovaní, prerokovani a
dokumentácle mesta sú orgány vyplývajúce z § 140a
neskoršich predpisov.
Zoznam dotknutých subj'ektov:

1. Urad PSK, Odbor regionálneho rozvoja, odd. ÚP, Nám. mieru 2, 080 01 Prešov
Urad PSK, Odbor dopravy, Nám. mieru 2, 080 01 Preéov
Okresný úrad Prešov, Odbor starostlivosti o životné prostredie, odd. ochrany prirody
a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Nám. mieru 2, 081 92 Prešo'v'
Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, odd. ochrany prirody
a vybraných zložiek životného prostredia, Nám. mieru 2, 080 01 Prešov
Okresný úrad Prešov, Odbor výstavby a bytovej politiky, odd. územného plánovania,
Nám. mieru 3, 081 92 Presov

Okresný úrad Preäov, Odbor opravných prostriedkov, referát pôdohospodárstva - úsek
pozemkový + úsek lesný, Nám. mieru 3, 081 92 Prešov
Krajský pamiatkový úrad, Hlavná 115, 080 01 Prešov
Okresný úrad Prešov, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Nám. mieru 2.
08192'Prešov ' ' .. --'--. -.. -.... -..... "---.
Okresný úrad Prešov, Okresný úrad Prešov, odbor skolstva, Tarasa Ševéenka 11. 080
01 Prešov

10. Okresný úrad Prešov, Pozemkový a lesný odbor, Nám. mieru 2, 081 92 Prešov
11. Okresný úrad Prešov, Odbor krizového riadenia, Nám. mieru 2. 081 92 Prešov
12. Obvodný banský úrad, Timonova é. 23 , 041 57 Košice
13. Okresné riaditeľstvo hasiéského a záchranného zboru, Požiarnická 1, 080 01 Prešov
14. Regionálny úrad verejného zdravotnictva, Hollého 5, 080 01 Prešov
15. Ministerstvo obrany SR, Správa NMaV, Komenského 39/A, 040 01 Koäice

Ministerstvo životného prostredia SR, odbor štátnej geologickej správy, Näm. Ľudovita
Štúra 1, 812 35 Bratislava
Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava
Ministerstvo dopravy a výstavby SR, sekcia železniénej dopravy a dráh, odbor dráhový
stavebný úrad, Nám. Slobody 6, 810 05 Bratislava

19. Regionálna veterináma správa Prešov, Levocská 112, 080 01 Prešov
20. Dopravný úrad, Divizia civilného letectva, Letisko M. R. Stefánika, 823 05 Bratislava
21. Mesto Veľký Šariš, nám. Sv. Jakuba 1, 082 21 Vefký Šariš
22. Obec Malý Šariä, Malý Šariš 104, 080 01 (poéta Prešov)
23. Obec Ľubotice, Čsl. letcov 2, 080 06 (poéta Prešov 6)
24. Obec Haniska, Bajzova 14, 080 01 (pošta Prešov)
25. Obec Záborské, Záborské 5. 39, 082 53 (pošta Petrovany)
26. Obec Dulová Ves, Dulova ves 18, 082 52 (pošta Kokošovce)
27. Obec Ruská Nová Ves, Ruská Nová Ves 168, 080 05 (pošta Prešov 5)
28. Obec Petrovany, Petrovany 317, 082 53 Petrovany

2.
3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.

16

17
18
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29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Obec
Obec
Obec
Obec
Obec
Obec
Obec
Obec
Obec

Kendice, Kendice 274. 082 01 Kendice
Teriakoyce, Teriakovce 6 54, 080 05 (pošta Prešov 5)
Vyšnä Šebastová, Vyšná Šebastová 157, 080 06 (pošta Preéov 6)
Fintice, Grófske nádvorie 210/1, 082 16 Fintice
Kokošovce, Kokošovce 76, 082 52 Kokošovce
Župčany, Župéany 95, 080 01 Prešov
Bzenov, Bzenov č. 38, 082 42 Bzenov
Kapusany pri Preäove, Hlavná 104, 082 12 Kapušany pri Prešove
Radatice, Radatice 105, 082 42 (pošta Bzenov)

Dotknuté fyzické osoby:
Obyvatelia mesta Preéov

3. Dotknuté susedné štáty
Nie sú

V. Doplňujúce údaje

1

2.

Mapová a iná graflcká dokumentácla (napr. výkres šlršich vzťahov v mierke
primeranej charakteru a pôsobnosti strategického dokumentu).
ZaD é, 16/2019 UPN mesta Prešov - textová agrafická éasť a iné podklady ziskané
vrämci pripravných prác podľa § 19 zákona é. 50/1976 Zb. v zneni neskoršich
predpisov.

Materiály použité pri vypracovani strategického dokumentu.
. ZaD 2017 UPN mesta Prešov - textová a graflcká casť
. Uzemný plán Prešovského samosprávneho kraja
. Uzemnoplánovacie podklady

VI. Miesto a dátum vypracovania oznámenia
Prešov, Október 2020

VII. Potvrdenie správnosti údajov

1. Meno spracovatefa oznámenia.
Ing. Ján Stano, Invest Leasing, s. r. o.

2. Potvrdenie správnosti údajov oznámenia podpisom oprávneného zástupcu
obstarávateFa, pečiatka.
Ing. Andrea Turéanová, primátorka mesta

/'

Peéiatka, podpis
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