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Vec
„Prioritné preventívne protipovodňové opatrenia v SR, podprojekt 3 Prešov - Aktivita 1“
- s t a n o v i s k o k dokumentácii pre stavebné povolenie
Mesto Prešov – Odbor hlavného architekta mesta ako orgán územného plánovania v zmysle §
16, ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, v súlade s čl. 9 Prílohy k VZN mesta
Prešov č. 5/2018 a čl. 2 Organizačného poriadku Mestského úradu v Prešove, dáva k predloženej
dokumentácii toto stanovisko:
S predloženou dokumentáciou pre stavebné povolenie „Prioritné preventívne protipovodňové opatrenia v SR, podprojekt 3 Prešov - Aktivita 1“, predmetom ktorej je protipovodňová ochrana
intravilánov mesta Prešov a obce Haniska v celkovej dĺžke úpravy 3 395,98 m, so začiatkom úpravy
na výtokovej strane cestného mosta v Haniske v rkm 53,435 a koncom úpravy na moste Budovateľská
v rkm 56,830.98
súhlasíme
s týmito podmienkami, ktoré žiadame zapracovať do podmienok stavebného povolenia
1. v realizačnej dokumentácii stavby žiadame v priečnych profiloch zdokumentovať skutkový stav,
nakoľko medzičasom bola v záujmovom území stavby zrealizovaná dopravná stavba I/68 Prešov odbočka Škultétyho - ZVL (Nábrežná komunikácia)
2. v zmysle platného Územného plánu mesta Prešov je po pravej strane vodného toku Torysa, v úseku
od mosta Budovateľská po most pri Haništianskom potoku v rkm 54,507.52, navrhnutá
verejnoprospešná stavba nadregionálneho významu tzv. cyklomagistrála EuroVelo 11, pre
vytvorenie priestorových podmienok pre jej zrealizovanie žiadame v predmetnom úseku riešiť
manipulačný pás minimálnej šírky 3 m
3. do realizačnej dokumentácie stavby zapracovať trasu z DÚR „Prešov, Pod Wilec hôrkou kanalizácia“, navrhovateľa VVS, a.s. Košice, ktorú vyhotovil Enviroline, Františkánska 5, Košice
4. v realizačnej dokumentácii stavby zdokumentovať prístupy k vodnému toku - riešenie bermy má
umožňovať rekreačné využitie priestoru medzi upravenými brehmi
5. vytvoriť podmienky pre splav malých športových plavidiel v celom riešenom úseku
6. pred zahájením stavebných prác realizačnú projektovú dokumentáciu odsúhlasiť Mestom Prešov.
Žiadame, aby sme boli prizvaní na pracovné prerokovania realizačnej dokumentácie.
Ing. arch. Mária Čutková
vedúca odboru
hlavná architektka mesta
Na vedomie:
1. MsÚ Prešov, kancelária primátorky
2. VMČ č. 2

