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Vec
„Implementácia GSM-R do siete ŽSR, Úsek Varín - Košice - Čierna nad Tisou štátna hranica“
- s t a n o v i s k o k dokumentácii pre účely územného konania
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 stavby nachádza
v ochrannom pásme železnice, na funkčnej ploche dopravy , pre ktorú platí regulatív RL F Plochy
dopravy. Časť pozemku parc. č. KNC 9839/136 k.ú. Prešov, na ktorom je situovaný 32 m vysoký
stožiar s kontajnerom pre rádiovú sieť GSM-R, sa zároveň nachádza v území ohrozenom povodňami.
S predloženou dokumentáciou „Implementácia GSM-R do siete ŽSR, Úsek Varín - Košice
- Čierna nad Tisou štátna hranica“, predmetom ktorej je návrh rozšírenia už vybudovanej
železničnej mobilnej rádiovej siete GSM-R v úseku Bratislava - Žilina - Čadca o úsek Varín - Košice Čierna nad Tisou štátna hranica, ktoré umožní mobilnú hlasovú a dátovú komunikáciu pri riadení
a zabezpečení železničnej prevádzky
súhlasíme
s týmito pripomienkami:
1. Stožiar bude slúžiť výlučne potrebám železničnej spoločnosti a nebudú môcť byť na ňom
umiestnené zariadenia poskytovateľov elektronických komunikačných služieb.
2. Na stožiar nebude možné umiestňovať akékoľvek informačné, reklamné a propagačné
zariadenia.
3. V rámci kolaudačného konania 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).
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