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Vec

Verejná telekomunikačná sieť Condornet - Prešov, ul. Obrancov mieru 35
- s t a n o v i s k o k dokumentácii pre územné rozhodnutie
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:
Podľa platného Územného plánu mesta Prešov sa záujmové územie pre realizáciu optickej
prípojky nachádza na viacerých funkčných plochách, pre ktoré platia regulatívy RL B.5 Plochy určené
pre bývanie v bytových domoch, RL A.3 Polyfunkčné plochy bývanie/občianska vybavenosť a RL
G.2 Plochy urbanistickej zelene.
S predloženou dokumentáciou pre územné rozhodnutie na stavbu „Verejná telekomunikačná
sieť Condornet - Prešov, ul. Obrancov mieru 35“, predmetom ktorej je návrh riešenia optickej
prípojky k bytovému domu na ulici Obrancov mieru 35 (v zmysle grafickej prílohy)
súhlasíme
s týmito pripomienkami:
1. V zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a
STN 83 7010 Ochrana prírody. Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie žiadame
trasu optickej siete situovať mimo koreňového priestoru drevín, ak to nie je možné dodržať, je
potrebné ju situovať nie bližšie ako 2,5 m od päty kmeňov existujúcej vzrastlej zelene, stromov.
2. Pri realizácii nesmie dôjsť k poškodeniu vzrastlej zelene a jej koreňového systému.
3. Pred začatím výkopových prác na pozemkoch vo vlastníctve mesta Prešov požiadať Mestský úrad
v Prešove, Odbor dopravy a životného prostredia o povolenie na zvláštne užívanie miestnych
komunikácií, verejného priestranstva a verejnej zelene najneskôr 30 dní pred začatím prác.
4. Po zrealizovaní stavby odovzdať Odboru hlavného architekta mesta potvrdenie správcu Digitálnej
technickej mapy mesta Prešov, t.j. spoločnosti Progres CAD Engineering, s.r.o., Masarykova 16,
Prešov, o odovzdaní porealizačného zamerania stavby. Porealizačné zameranie stavby vypracuje
oprávnená osoba v súlade so zásadami tvorby a uplatňovania Digitálnej technickej mapy mesta
Prešov a jej prílohou čl. 1 „Metodika tvorby a aktualizácie Digitálnej technickej mapy mesta
Prešov“, ktoré sú prístupné na internetovej stránke mesta Prešov www.presov.sk (občan klientske centrum - pracovisko 3 - stavebné činnosti - kolaudačné rozhodnutie - prílohy).

Ostatným správcom sietí dávame toto stanovisko na vedomie s požiadavkou, aby vzájomne
koordinovali svoje aktivity s cieľom minimalizovania a zosúladenia rozkopávok miestnych
komunikácií, verejného priestranstva a zelene.

Ing. arch. Mária Čutková
vedúca odboru
hlavná architektka mesta

Na vedomie e-mailom:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Mestský úrad v Prešove, Odbor dopravy a životného prostredia, Jarková 24, Prešov
Mestský úrad v Prešove, Organizačný odbor, Oddelenie komunálnych služieb, Jarková 24, Prešov
Mestský úrad v Prešove, Odbor strategického rozvoja, odd. investičnej činnosti, Jarková 24, Prešov
Mestská polícia Prešov
MsÚ Prešov, kancelária primátorky
VMČ č. 2
Orange Slovensko a.s., Aupark Tower, Protifašistických bojovníkov 11, 040 01 Košice
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Slovanet a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava
UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o., Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava
SITEL s.r.o., Zemplínska 6, 040 01 Košice
EL TODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava
CondorNet s.r.o. Prešov, Kováčska 1, 080 01 Prešov
Presnet, s.r.o., Strojnícka 1, 080 06 Ľubotice
OSVO comp. a.s. Strojnícka 18, 080 01 Prešov
Východoslovenská distribučná, a.s. Mlynská 31, 042 11 Košice
VVS, a.s., Komenského 50, 040 01 Košice
SPP distribúcia a.s. Mlynské Nivy 44b, 825 19 Bratislava 26

"8464/!J

