Obec Ľubotice
Stavebný úrad
Československých letcov 2, Ľubotice
Číslo spisu: SÚ-S/93/180022/2018/1952-Dr/3

PSČ 080 06
V Prešove dňa: 29.01.2018

ROZHODNUTIE
(verejná vyhláška)

Navrhovateľ :
adresa
navrhovateľa :

Mesto Prešov v zastúpení MsÚ Prešov – odbor strategického rozvoja,
oddelenie investičnej činnosti
Ul. Jarková č. 24, Prešov

(ďalej v texte len „navrhovateľ“) podal dňa 06.12.2017 návrh na vydanie rozhodnutia
o využívaní územia na
„Úprava plochy ul. SDH 5 - 15, úprava plochy pri BD ul.
Záhradná 9 (z pozdĺžneho státia na kolmé) a sadové úpravy“
na pozemku parc. č. KN-C 3260, KN-C 3295, KN-C 3298/1, KN-C 3306/1,
v katastrálnom území : Prešov
stavbu :

Pozemky parc. č. KN-C 3260, KN-C 3295, KN-C 3298/1, KN-C 3306/1 katastrálne
územie Prešov sú vo vlastníctve Mesta Prešov so sídlom Ul. Hlavná 73, Prešov – výpis z LV
č. 6492.
Obec Ľubotice, ako príslušný stavebný úrad podľa § 119 ods. 3 stavebného zákona
posúdil predložený návrh podľa § 37 a ďalších stavebného zákona. Na základe tohto
posúdenia vydáva podľa § 39 a § 39b stavebného zákona a vykonávacích vyhlášok
Rozhodnutie o využívaní územia
pre inžiniersku stavbu
„Úprava plochy ul. sídlisko Dukelských hrdinov (z pozdĺžneho státia na kolmé)“
„Úprava plochy pri BD ul. Záhradná 9“
„Sadové úpravy 9“
Inžinierska stavba : „Úprava plochy ul. sídlisko Dukelských hrdinov (z pozdĺžneho státia
na kolmé)“ sa bude realizovať na pozemku podľa evidencie nehnuteľnosti parc. č KN-C
3260 v počte 8 parkovísk s kolmým státím , KN-C 3295 v počte 10 parkovísk s kolmým
státím, KN-C 3298/1 v počte 7 parkovísk s kolmým státím , KN-C 3306/1 v počte 7
parkovísk s kolmým státím a 1 parkovisko s pozdľžným katastrálne územie Prešov, ako je
zakreslené v situácií, ktorú v mierke M=1:250 vypracoval Ing. Vladimír Kmec –
autorizovaný stavebný inžinier a ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.
Predmetom návrhu je vybudovanie troch kolmých parkovísk (t. z. zmena pozdĺžneho parkovania na
kolmé). Na západnej strane sa navrhujú teda 3 kolmé parkoviská s celkovým počtom 25 parkovacích
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miest. V zmysle vyhlášky 532/2002 z.z. bude z toho počtu jedno parkovacie miesto určené pre telesne
postihnutých. Rozmery kolmých parkovacích miest budú 4,5*2,5 m. Rozmery parkovacieho miesta
pre telesne postihnutých budú 4,5*3,5 m.
Konštrukčné vrstvy navrhovaných kolmých parkovísk:
-zatrávňovania dlažba 60*40* 10 .................100 mm
-štrkopiesok .................................................. 200 mm
spolu ............................................................. 300 mm
Ohraničenie parkovísk z troch strán, to znamená zo strany zostávajúcej zelene bude vyvýšeným
obrubníkom cestným obrubníkom. Zo strany vnútroblokovej komunikácie sa osadí zapustený
záhonový obrubník. Priečny sklon parkoviska bude jednostranný 2 %. Odvodnenie sa uvažuje
vsakovaním do terénu.
Vnútrobloková komunikácia v úseku za bytovým domom č. 5-7 je široká len 3,6 m. Je nutné ju
rozšíriť o 1 m, aby bolo možný vjazd na jednotlivé parkovacie miesta kolmého parkoviska.
Konštrukčné vrstvy rozšírenia vnútroblokovej komunikácie:
asfaltový betón AC 11-II ..............................50 mm
asfaltový betón AC I6-III .............................50 mm
asfaltový postrek spojovací 0,5 kg/m2
štrkodrva ....................................................200 mm
štrkodrva fr. 0-32 .................................150-160 mm
spolu:
450-460 mm
Vnútrobloková komunikácia Záhradná č. 9 je tu široká 4,75 m. Na ňu bude napojené 1 pozdĺžne
parkovacie miesto a 7 kolmých parkovacích miest. Celkovo teda tu bude situovaných 8 parkovacích
miest. V zmysle vyhlášky 532/2002 z .z. bude z toho počtu jedno parkovacie miesto určené pre
telesne postihnutých. Bude to pozdĺžne pakovacie miesto dĺžky 5,5 m a šírky 2,0 m. Rozmery
kolmých parkovacích miest budú 4,5*2,5 m.
Konštrukčné vrstvy navrhovaného parkoviska:
-zatrávňovacia dlažba 60*40*10 ..................100 mm
-štrkopiesok .................................................. 200 mm
spolu ............................................................. 300 mm
Ohraničenie parkoviska z troch strán, to znamená zo strany zostávajúcej zelene bude vyvýšeným
obrubníkom cestným obrubníkom. Zo strany vnútro blokovej komunikácie sa osadí zapustený
záhonový obrubník. Priečny sklon parkoviska bude jednostranný 2 %. Odvodnenie sa uvažuje
vsakovaním do terénu. Na navrhovanom parkovisku sa vyznačia parkovacie stojiská prostredníctvom
dlažby 200*100*80 mm červenej farby. Otvory v zatrávňovacej dlažbe sa vyplnia drobným
kamenivom frakcie 8-16 mm. Zvislé dopravné značenie je zamerané na vyznačenie parkovacieho
miesta pre TP. Pod navrhovanými spevnenými plochami sa nachádza kábel NN. Ten sa uloží pod nimi
do chráničky podľa prílohy tejto technickej správy. Zároveň v prípade jeho plytkého uloženia sa urobí
jeho výšková úprava-zapustenie nižšie. Sušiak na prádlo sa vybúra. Vytýčenie: Stavba sa vytýči podľa
kót udaných na výkrese č.3-situácia.
Pred začatím prác je potrebné presne vytýčenie podzemných inžinierskych sietí resp.
overenie ich priebehu.

Pre využitie územia a umiestnenie stavby sa určujú tieto podmienky :
1.

2.

Podľa platného Územného plánu mesta Prešov – zmeny a doplnky 2015, schváleného
MsZ v Prešove uznesením č. 5/2017 dňa 06.07.2017 v Prešove pozemky parc. č. KN-C
3260, KN-C 3295, KN-C 3298/1, KN-C 3306/1 katastrálne územie Prešov sa
nachádzajú na ploche funkčne určenej ako plocha bytových domov, pre ktorú platí
regulatív B.6.
Obec Lemešany, v súlade s § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny
poriadok) vydáva súhlas na výrub dreviny /drevín druhu 2 ks smrek obyčajný ( Picea
abies/L./H.Karst) s obvodom kmeňa 81,0 cm, 90,0 cm meraných vo výške 130,0 cm nad
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zemou rastúcich na pozemku parc. č. KN-C 3260 v k. ú. Prešov.
I. v súlade s § 82 ods. 12 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny (ďalej len
"zákon") určuje bližšie podmienky vykonania výrubu zabezpečujúce ochranu prírody
a krajiny:
• výrub dreviny/drevín sa uskutoční po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia v čase
• vegetačného pokoja od 1.10. 2017 do 31. 3. 2018 a po nadobudnutí právoplatnosti
• stavebného povolenia na stavbu: " Úprava plochy ul. SOH ( pozdlžne státie na kolmé)" .
• pri výrube dreviny/drevín je povinnosť žiedetete zabezpečiť, aby sa nepoškodili okolité
dreviny, verejný a súkromný majetok,
• výrub vykonať za dodržania zásad ochrany zdravia a majetku pri prácach tohto druhu,
• dreviny určené na výrub sú vyznačené orgánom ochrany prírody farebnou značkou podl'a
§ 47 ods. 3 zákona a § 17 ods. 13 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Č. 24/2003
Z. z., ktorou sa vykonáva zákon.
• II. v súlade s § 48 ods. 1 zákona ukladá náhradnú výsadbu:
• žiadateľ uskutoční na svoje náklady náhradnú výsadbu v termíne do 15.11.2018 na
parcele č.
• KNC 3298/1, 3295, 3260, 3257, 3306/1 v k. Ú. Prešov, ktorá je vo vlastníctve mesta
• Prešov, Hlavná Č. 73, 080 01 Prešov v rozsahu druhu 1 ks Abies concolor, 2 ks Acer
rubrum'Red Sunseť, 1 ks Morus alba, 1 ks Fraxinus excelsior, 1 ks Koelreuteria
paniculata, 2 ks Tilia cordata 'Oreensplre', 3 ks Tilia cordata 'Rancho, 3 ks 'Satix alba
Tristis, 2 ks Carpinus betulus 'Colurnnarls za dodržania všetkých podmienok stanovených
v projekte Sadových úprav SO-03 vypracovaných Ing. Katarínou Mohlerovou v januári
2017,
• zabezpečí starostlivosť o náhradnú výsadbu po dobu 3 rokov odo dňa jej uskutočnenia
• v prípade vyhynutia vysadeného rastlinného materiálu zrealizuje dosadbu,
• žiadateľ doručí na konajúci správny orgán doklad o vykonaní náhradnej výsadby do 15
dní.
3. SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov – v záujmovej oblasti sa nachádzajú podzemné
inžinierske siete v našej správe. Požadujeme dodržať ochranné pásmo 1 m ma každú
stranu teplovodu. Pred zahájením prác požadujeme , aby ste kontaktovali vedúceho BK
Ing. Tlumača pre vytýčenie naších PIS.
4. Mesto Prešov , OHAM – súhlasíme s vydaním územného rozhodnutia o využití územia
stavby: Úprava plochyul. SDH 5 – 15 a pri BD ul. Záhradna č. 9 na pozemkoch parc. č.
KN-C 3260, KN-C 3295, KN-C 3298/1, KN-C 3306/1, mimo úpravy pozemku parc.
č. KN-C 3231/25 katastrálne územie Prešov, plochy zelene vo väzbe na Mlynský potok.
Táto požiadavka bola riešená v rámci vybavenia petície ev. č. 2075/2018zo dňa
10.01.2018občanov – obyvateľov SDH č.5 – 15 v Prešove.
5. Mesto Prešov, OO, OKS – súhlasíme svydaním územného rozhodnutia. Zostavajúce
dreviny žiadame chrániť v zmysle normy STN 83 70 10.
6. Okresný úrad Prešov Odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody
a vybraných zložiek ŽP 7. Krajský pamiatkový úrad Prešov – z hľadiska záujmov chránených pamiatkovým
zákonom je prípustný bez pripomienok.
8. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove – k predmetnej úpraveplochy ul
SDH súhlsí bez pripomienok
9. CONDORNET, s.r.o., Prešov – v uvedenej oblasti podľa priloženej PD sa
našepodzemné káblové vedenia nenachádzajú.
10. SPP- distribúcia a.s., Bratislava – súhlsí s vydaním rozhodnutia za dodržania
následujúcich podmienok :
VŠEOBECNÉ PODMIENKY:
Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je
stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských
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zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP distribúcia, a.s., Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo
elektronicky, prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídel SPP-D
(www.spp-distribucia.sk).
v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky
a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie
plynárenských zariadení do vzdialenosti 100m, alebo ak doba vytyčovania nepresiahne 1
hodinu,
stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení
zástupcovi prevádzkovateľa SPP-D (p. Marcel Šálka, tel.č, +421 552425509) najneskôr 7
dní pred zahájením plánovaných prác,
stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie
stavby z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu
kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv,
rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadeni,
stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly
realizácie činnosti v ochrannom pásme plynárenských zariadeni,
stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 2 m na každú
strany od obrys u existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po
predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadeni výhradne ručne bez použitia
strojových mechanizmov,
ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný
kontaktovať pred zasypanlm výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu
obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia
výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného dennika,
prístup k akýmkol'vek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia
s nimi je prísne zakázaná, pokial' sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,
odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas od kry tia
zabezpečené proti poškodeniu, stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také
terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hlbku uloženia, v prípade zmeny
úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení
osadiť do novej úrovne terénu,
každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť
ihneď ohlásené SPP-D na tel.č. : 0850 111 727,
upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských
zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za
porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského
zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike sankciu vo výške 300,-€ až
150000,-€,
stavebník je povinný pri realizácií stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike,
Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky
uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadeni a taktiež ustanovenia Technických
pravidiel pre plyn (TPP) najmä TPP 702 01, TPP 702 02,
stavebník je povinný rešpektovať a zohl'adniť existenciu plynárenských zariadeni a/alebo
ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedeni s existujúcimi
plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73
6005 a TPP 906 01,
stavebník nesmie vochrannom pásme plynárenských zariadeni v zmysle §79 a §80 Zákona
o energetike umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.,
OSOBITNÉ PODMIENKY:
pri výstavbe nových spevnených plOch nad osou plynovodu žiadame dodržať krytie
minimálne 80 cm.
ak uvedenú požiadavku nebude možné splniť žiadame predložiť PD pred realizáciou prác
s takým technickým riešením, aby uvedená požiadavka bola splnená napr. preložka,
ochrana plynovodu.
11. Východoslovenská distribučná, a.s. Košice – s plánovanými zemnými prácami
v blízkosti podzemných vedení súhlasíme za dosržania následovných podmienok
• Pred začatím zemných prác v prípade potreby si objednajte vytýčenie káblov zaslaním
objednávky a mapového podkladu s vyznačenou záujmovou oblasťou na e-mailovú
adresu: skripko_stefan@vsds.sk., tel. 0556102792,0917433311 -Ing. Štefan Škripko,
• alebo stolicny_peter@vsds.sk, tel. 0556102213,0918248563 -Ing. Peter Stoličný.
• V prípade, že bude križované naše podzemné vedenie, alebo dôjde ku súbehu
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plánovaného výkopu s ním, je bezpodmienečne nutné zaistiť naše vedenie proti vzniku
previsu.
• Odkryté vedenie musí byť chránené proti mechanickému poškodeniu.
• Pri križovaní. resp. súbehu nášho vedenia s novo ukladanými inžinierskymi sieťami
musia byť dodržané minimálne vzdialenosti, stanovené v STN 73 6005 Zmena a) tab. 1.2.
• Pred zasypaním odkrytého kábla Východoslovenskej distribučnej a.s.žiadame. aby bol
priznaný zástupca našej spoločnosti kvôli kontrole nepoškodenosti vedenia.
• Zástupcu našej spoločnosti žiadame kontaktovať minimálne 2 pracovné dni pred
zasypaním odkrytého kábla. Kontakt na zástupcu našej spoločnosti: 055/610 2823
• Pri zmene kategórie priestoru (povrchu) nad jestvujúcimi NN a VN podzemnými
vedeniami v zmysle STN 73 6005 (chodník, vozovka, voľný terén) je potrebné
na náklady stavebníka doplniť pod ra potreby ochranu el. káblov proti ich mechanickému
poškodeniu v súlade s normami STN 34 1050, STN 33 2000-5-52 a 73 6005.
12. ORANE SLOVENSKO a.s. vydalo vyjadrenie, že dôjde ku stretu s PTZ. Existujúce
PTZ sú chránené ochranným pásmom. V káblovej ryhe sú uložené HDPE trúbky, optické
káble a spojky rôznej funkčnosti. Údaje o technickom stave a počte HDPE poskytneme
po zdôvodnenej potrebe pri vytýčení trasy.
Dodržať priestorovú normu STN 736005 a ustanovenia zákona o elektronických
komunikáciách č. 351/2011 Z. z. o ochrane sieti a zariadení. Pri krížení sieti, tesných
súbehoch, pri budovaní nových komunikácii a spevnených plôch pokiaľ nedochádza k
prekládke. optickú trasu mechanicky chrániť žľabovaním. Všetky vynútené práce
výstavbou na ochrane TKZ a prekládky trasy riešiť samostatným projektom
odsúhlaseným na Orange Slovensko. a.s.. Mechanická ochrana a prekládky budú
realizované v plnej výške na náklady investora. Realizáciu prekládky PTZ Orange
vykoná na základe územného rozhodnutia a Zmluvy o preložke so spoločnosťou Orange
Slovensko a.s. nim poverená servisná organizácia, Zahájenie stavebných prác v
ochrannom pásme optickej trasy oznámiť správcovi PTZ.
Upozorňujeme. že
1/vo Vašom záujmovom území. resp. v trasách Orange Slovensko a.s., sa môžu
nachádzať TKZ iných prevádzkovateľov
2/ rádiokomunikačné stavby Orange Slovensko a el. prípojky ku ním, nie sú predmetom
toho vyjadrenia
Ďalej pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené PTZ, ste
povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia najmä tým. že
zabezpečíte:
• pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu
terénu objednať u správcu PTZ / vyznačenie podzemnej trasy si prevedie objednávateľ
farbou alebo kolíkmi /
• preukázateľné oboznámenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce s vytýčenou a
vyznačenou polohou PTZ a upozornenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce na
možnú polohovú odchýlka ± 30 cm skutočného uloženia PTZ od vyznačenej polohy na
povrchu terénu. aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s
najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace
stroje) vo vzdialenosti najmenej 1 m (v ochrannom pásme 1,5 m) na každú stranu od
vyznačenej polohy PTZ,
• dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti
mechanickému poškodeniu
• nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení. ktoré by
znemožňovali prístup k PTZ
• súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ
• aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti previsu, ohrozeniu a poškodeniu
nepovolanou osobou
• pred záhrnom previesť zhutnenie zeminy pod HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie
(zákrytové dosky. fólia. markery)
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• aby bezodkladne oznámili každé poškodenie PTZ na tel. Číslo 033 /77 320 32 . mob.
0907 721 378
• overenie výškového a stranového uloženia PTZ ručnými sondami (vzhľadom na to, že
nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia PTZ vykonané bez nášho vedomia),
• pred záhrnom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole. kde
bude vystavený zápis o nepoškodení trasy, dodržania podmienok vyjadrenia
prevádzkovateľa a správcu PTZ
13. Pri realizácii nedôjde ku styku s podzemnými telekomunikačnými vedeniami spoločnosti
Slovanet, a.s. , nemá pripomienky k vydaniu stavebného povolenia.
14. UPC BROADBANO SLOVAKIA, s.r.o. nemá výhrady pokiaľ pri realizácii stavby
budú dodržané všetky zákonne podmienky týkajúce sa ochrany našich sieti, ktoré sa v
záujmovom území nachádzajú.
• pred zahájením zemných prác objednať si u spoločnosti UPC priestorové vytýčenie sieti a
zariadení písomne na adrese: UPC Broadband Slovakia, s.r.o. Alvinczyho 14, 040 01
Košice, alebo mailom na adrese ftirpak@suptechník.sk. Objednávku žiadame doručiť
minimálne 5 dni pred požadovaným termínom vytýčenia. K žiadosti žiadame pripojiť
toto vyjadrenie,
• bezpodmienečné a bezvýhradné dodržanie ochranných pásiem podľa ust. § 68 zákona č.
351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách a príslušných STN,
• preukázateľné oboznámenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce s vytýčenou a
vyznačenou polohou telekomunikačných zariadení, aby pri prácach v miestach výskytu
vedení a zariadení pracovali so zvýšenou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali
nevhodné náradia a zariadenia (najmä hĺbiace stroje) v ochrannom pásme od vymedzenej
polohy telekomunikačných zariadení tzn. len ručný výkop,
• preukázaterné upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú
polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia od vyznačenej polohy.
• v prípade, ak dôjde ku križovaniu výkopu s existujúcimi telekomunikačnými
zariadeniami (sieťami) spoločnosti UPC žiadame, aby sme boli vopred prizvaní k
ukladaniu a zásypu ako stavebný dozor, 0911 409 830, 0911 854 091,
• odkryté časti siete UPC zabezpečiť proti previsu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolanou
osobou
• v prípade, ak dôjde k od krytiu už uložených sieti (existujúcich telekomunikačných
zariadení) spoločnosti UPC žiadame, aby pracovnici, resp. zástupcovia spoločnosti UPC
boli vopred prizvaní pred zásypom (zakrytím) na kontrolu ako stavebný dozor, pred
záhrnom previesť zhutnenie zeminy pod trasou UPC, spätný zásyp sieti UPC realizovať
triedeným štrkom, zákrytovou doskou a ochrannou fóliou, Obnoviť krytie a značenie
markermi.
• zákaz skládok a budovania zariadení nad trasou UPC,
• dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti
mechanickému poškodeniu,
• žiadame dodržať nivelitu terénu kvôli dodržaniu dostatočného krytia sieti UPC,
• bezodkladné oznámenie každého poškodenia telekomunikačných zariadení spoločnosti
UPC na tel. čísle 0911 409 830, 0911 854 091, v prípade poškodenia koaxiálneho kábla
je nutné vymeniť celý úsek kábla medzi dvoma najbližšími distribučnými skriňami.
15. S vydaním stavebného povolenia spoločnosť VVS, a.s. závod Prešov súhlasí s
nasledovnými podmienkami:
• V záujmovej lokalite výstavba chodníka ul. Sedliackeho povstania je trasovaná verejná
kanalizácia 7:B DN 400 mm, v záujmovej lokalite ul. SDB sú trasované PIS vodovodu L T
DN 100 mm a kanalizácie ZB DN 500 mm (vid'. orientačne vyznačené v priloženej
situácii M 1: 1 000). Vzhľadom k tomu žiadame rešpektovať Zákon Č. 442/2002 Z. z.
(Zákon o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona
Č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach). Podľa odstavca (2) §-u 19 tohto
zákona sú ochranné pásma verejných vodovodov a verejných kanalizácií vymedzené
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vodo rovno u vzdialenosťou od vonkajšieho pôdorysného okraja vodovodného, alebo
kanalizačného potrubia na obidve strany a to:
• 1,5 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii do priemeru 500 mm vrátane. Nad
potrubím a v jeho ochrannom pásme je zakázané: vykonávať zemné práce, umiestií.ovať
stavby, konštrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré
obmedzujú prístup k verejnému vodovodu alebo verejnej kanalizácii alebo, ktoré by
mohli ohroziť technický stav, vysádzať trvalé porasty, umiestňovať skládky a vykonávať
terénne úpravy.
• Presné vytýčenie týchto IS v teréne Vám na základe objednávky zabezpečia pracovníci
nášho závodu (cali centrum, Č. tel.: 051/7572777). K objednávke je potrebné predložiť
kópiu
tohto vyjadrenia spolu s farebne vyznačeným mapovým podkladom. Termín vytýčenia je
potrebné dohodnúť telefonicky cestou dispečingu na Č. tel. 051/7572421.
• V prípade, že si žiadateľ neobjedná vytýčenie IS nenesie VVS, a.s. zodpovednosť za
prípadné škody na majetku investora alebo VVS.
• Upozorňujeme na existenciu vodovodných a kanalizačných prípojok, ktoré sú v majetku
a správe majiteľov napájaných nehnuteľností.
• Pri realizácii prác v ochrannom pásme našich vodohospodárskych zariadení žiadame
prizvať zástupcov našej organizácie a to za stredisko vodovodov Ing. Strelec Č. tel.:
051/7572520 a za stredisko kanalizácií Ing. Angelovič, Č. tel.: 051/7572550.
• V zmysle § 27 ods. 4 Zákona Č. 442/2002 Z.z. (Zákon o verejných vodovodoch a
verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona Č. 276/2001 Z. z. o regulácii v
sieťových odvetviach) každý, kto vykonáva opravy, rekonštrukcie, terénne úpravy a iné
stavebné práce, ktoré môžu rriať vplyv na zariadenia verejného vodovodu alebo verejnej
kanalizácie, je povinný po dohode s prevádzkovateľom vykonať neodkladne na svoje
náklady prispôsobenie poklopov, vstupov do šachiet, zasúvadlových uzáverov a iných
objektov a zariadení verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie novému stavu.
16. V záujmovom území stavby sa nachádzajú podzemné vedenia verejnéhoosvetlenia v
správe O.S.V.O. comp, a.s..
K navrhovanému technickému riešeniu a k vydaniu územného rozhodnutia O.S.V.O.
comp, a.s. nemá pripomienky. Pred zahájením zemných prác, je potrebné požiadať o
vytýčenie káblov verejného osvetlenia (p. Goryl Karol, 0903 608 304) na základe
samostatnej objednávky. V prípade odkrytia kábelového vedenia v správe O.S.V.O.
comp, a.s. správca požaduje, aby bol pri jeho spätnom uložení prizvaný, a požaduje, aby
bol kábel chránený pred mechanickým poškodením uložením do chráničky a označením
výstražnou fóliou.
17. Pri realizácii umiestňovanej stavby dôjde do styku so sieťami elektronických
komunikácii (ďalej len SEK) spoločností Slovak Telekom, a.s. alebo DIGI
SLOVAKIA, s. r. o.
Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s. r. o. požadujú zahrnúť do podmienok
určených stavebným úradom pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo
stavebného povolenia Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú neoddeliteľnou
súčasťou stanoviska. Zároveň je stavebník povinný rešpektovať nasledovné:
• Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a
zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti
rušeniu.
• Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v
prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak
uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si
stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
• Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre
ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a. s. alebo DIGI
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SLOVAKIA, s. r. o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sieti (najneskôr pred
spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak
Telekom, a. s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK
prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sieti:
Danka Chovanová, danka.chovanova@telekom.sk, +421 51 7711551.
V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do
projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie
tejto povinnosti zodpovedá projektant.
Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z. z. je
potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s
vlastníkom dotknutých SEK.. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať
prekládku SEK.
Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať
podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s. r. o. o zákaze
zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na
existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných
telekomunikačných vedení a zaradení.
V prípade ak na definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná
telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. alebo DIGI
SLOVAKIA, s. r .o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti
poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinnosti
pod ťa § 68 zákona č. 351/2011Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek
dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť
zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.
Pred realizáciou výkopových prác je
stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom, a.s. a
DIGI SLOVAKIA, s. r. o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na
záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr.
rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme
žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto
zariadení.
Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s. r. o. na
povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. základe samostatnej objednávky do troch
týždňov od jej doručenia na adresu spoločnosti alebo ju odovzdáte technikovi: Fabuľa
František, Ing., frantisek.fabula@telekom.sk, +421 51 7712188, 0902614733. V
objednávke v dvoch vyhotoveniach uveďte číslo tohto vyjadrenia a dátum jeho vydania.
Stavebník alebo nim poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body
dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu
tohto vyjadrenia.
Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem
použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby,
žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať
alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na
verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre
územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.
Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v
elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinností požiadať o vytýčenie.
Všeobecné podmienky ochrany SEK
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V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK
Slovak Telekom, a. s. alebo DIGI SLOVAKIA, s. r. o. alebo zasahuje do ochranného
pásma týchto sieti, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovák Telekom, a. s.
povinný zabezpečiť:
• Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených
zamestnancom Slovak Telekom, a. s.
• Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia
telekomunikačného vedenia
• Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia
telekomunikačného vedenia
• V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením
sieti (alebovybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner:
• Ladislav Hocman, spojstav@spojstavke.sk, 0903906282
• UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s
rôznou funkčnosťou.
• Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je
žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že
zabezpečí:
• Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu
terénu,
• Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s
vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na
jeho ochranu stanovené
• Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ±
30 cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu
terénu
• Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení
pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie
(napr. hĺbiace stroje)
• Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a
poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia
• Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním)
• Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne čislo12129
• Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť
Slovak Telekom, a. s. a DIGI SLOVAKIA, s. r. o. nezodpovedajú za zmeny
priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia)
• UPOZORNENIE; V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie
tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.
• V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je
potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk).
• Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v
plnom rozsahu.
18. Počas stavebných prác sa musia dodržať všeobecné technické požiadavky na
uskutočňovanie stavby v zmysle stavebného zákona a vyhlášky MŽP SR č. 532/2002
Z. z., príslušné technické normy, ochranné pásma, bezpečnostné predpisy a návody
výrobcu stavebných výrobkov na spôsob ich použitia.
Stavbu treba ukončiť najneskôr do 36 mesiacov odo dňa začatia výstavby.
19. Stavebník je povinný stavebnému úradu písomne oznámiť začatie výstavby v zmysle
§ 66 ods. 2 písm. h) stavebného zákona.
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20. Navrhovateľ je povinný na viditeľnom mieste označiť stavbu štítkom „Stavba
povolená“. Na štítku musí byť uvedené, ktorý orgán, kedy a pod akým číslom stavbu
povolil v zmysle § 66 ods. 3 písm. j) stavebného zákona.
21. Zhotoviteľ stavby bude určení výberovým konaním. Po ukončení výberového konania je
navrhovateľ najneskôr do 15 dní povinný oznámiť stavebnému úradu meno a adresu
zhotoviteľa stavby v zmysle § 66 ods. 3 písm. h) stavebného zákona.
22. Vedenie uskutočňovania stavby bude vykonávať stavbyvedúci, ktorého činnosť
zabezpečí zhotoviteľ stavby.
23. Stavebný denník vedie stavbyvedúci alebo navrhovateľ od prvého dňa prípravných prác
až do ukončenia stavebných prác na stavbe podľa § 46d ods. 2 stavebného zákona.
24. Na uskutočňovanie stavby možno použiť iba stavebný výrobok, ktorý je podľa
osobitných predpisov vhodný na použitie v stavbe na zamýšľaný účel podľa § 43f
stavebného zákona.
25. Stavebnými prácami sú aj montážne práce, ktoré musí vykonávať fyzická osoba, ktorá
má požadovanú odbornú kvalifikáciu a zdravotnú spôsobilosť podľa § 43g stavebného
zákona.
26. Pracovné činnosti, ktoré súvisia s uskutočňovaním stavby a majú rozhodujúci význam pre
ochranu záujmov spoločnosti pri výstavbe môžu vykonávať iba osoby, ktoré sú na to
oprávnené v zmysle § 45 stavebného zákona.
27. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať nariadenie vlády Slovenskej republiky
č. 510/2001 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách
na stavenisko a predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení, dbať
na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
28. Stavenisko je navrhovateľ povinný riešiť v zmysle § 43i stavebného zákona a v zmysle
§ 12 vyhl. MŽP SR č. 532/2002 Z.z. Navrhovateľ je povinný počas stavebných prác
zabrániť vstupu nepovoleným osobám na stavenisko. Toto je potrebné počas realizácie
stavby oplotiť.
29. Pred začatím akýchkoľvek stavebných prác je navrhovateľ povinný písomnou formou
zaistiť si u príslušných správcov sieti technického vybavenia územia ich priebeh, aby
nedošlo k ich prípadnému poškodeniu.
30. Navrhovateľ je povinný dodržať ochranné pásma všetkých inžinierských sietí
prechádzajúce pozemkom, resp. v bezprostrednej blízkosti stavebného pozemku. Ak je to
nevyhnuté je potrebné uskutočniť prekládku týchto vedení a to podľa požiadaviek
správcov týchto sietí. Tieto siete je potrebné počas vykonávania prác náležite chrániť v
súlade s pokynmi správcu pred poškodením.
31. Skladovanie stavebného materiálu počas výstavby na verejných priestranstvách, t.j. na
uliciach, chodníkov a podobne sa zakazuje.
32. Stavebné práce je potrebné realizovať tak, aby nedošlo k poškodeniu susedných
nehnuteľnosti a aby nebolo zhoršované životné prostredie. Navrhovateľ realizáciou
stavebných prác a ich dôsledkami nesmie nadmerne obťažovať okolie, resp. čo najmenej
rušiť užívanie susedných pozemkov.
33. Stavebník je povinný v zmysle § 40 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov oznámiť
každý archeologický nález Krajskému pamiatkovému úradu Prešov a urobiť nevyhnutné
opatrenia, aby sa nález nepoškodil alebo nezničil.
34. Odpad, ktorý vznikne stavebnými prácami počas výstavby je navrhovateľ povinný
likvidovať v súlade so zákonom NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a zmene a doplnení
niektorých zákonov a v súlade so všeobecným záväzným nariadením Mesta Prešov.
Počas stavebných prác a po skončení stavby je potrebné zabrániť vzniku nepovolených,
tzv. divokých skládok.
35. Po skončení stavebných prác bude okolie stavby dané do pôvodného stavu, za čo
zodpovedá stavebník.
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36. Zmenu v projektovej dokumentácií môže stavebný úrad povoliť podľa § 68 stavebného
zákona, len v odôvodnenom prípade pred prevedením a to na žiadosť stavebníka.
37. Ak sa so stavebnými prácami nezačne do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti tohto rozhodnutia, toto stráca platnosť podľa § 40 ods. 1 stavebného
zákona.
38. So stavbou sa nesmie začať, pokiaľ rozhodnutie nenadobudne právnu moc v zmysle § 52
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len „správny poriadok“).
Stavebný úrad v súlade s ustanovením § 39b ods. 4) stavebného zákona upúšťa od
vydania povolenia terénnych úprav.
Navrhovaná stavba sa môže užívať iba na základe kolaudačného rozhodnutia, ktoré na
podaný písomný návrh stavebníka podľa § 79 stavebného zákona vydá stavebný úrad.
Navrhovateľ je povinný ku kolaudácií stavby doložiť atesty a certifikáty všetkých výrobkov
a materiálov použitých na stavbe a geometrický plán na porealizačné zameranie stavby.
Na toto rozhodnutie v súlade so zákonom NR SR č. 145/1995 Zb. o správnych
poplatkoch v znení príslušných noviel podľa § 4 ods. 1 písm. a) sa vzťahuje oslobodenie od
správnych poplatkov – stavebníkom je mesto.

Odôvodnenie.

Navrhovateľ podal dňa 06.12.2017 návrh na vydanie územného rozhodnutia o využívaní
územia pre inžiniersku stavbu : „Úprava plochy ul. SDH 5 - 15, úprava plochy pri BD ul.
Záhradná 9 (z pozdĺžneho státia na kolmé) a sadové úpravy“ na pozemku parc. č. KN-C
3260,KN-C 3295,KN-C 3298/1 ,KN-C 3306/1, katastrálne územie Prešov.
Uvedeným dňom sa začalo územné konanie o využití územia.
Stavebný úrad oznámil podľa § 36 ods. 4 stavebného zákona dňa 21.12.2017 začatie
územného konania o využití územia verejnou vyhláškou všetkým známym účastníkom
konania a dotknutým orgánom štátnej správy a dňa 22.01.2018 vykonal ústne konanie spojené
s miestnym zisťovaním.
Svoje stanovisko k predloženému návrhu oznámili: Mesto Prešov, OHAM, Mesto Prešov
OO, OKS,Správa a zimná údržba prešovských ciest, spol. s.r.o. Prešov, O.S.V.O. comp. a.s.
Prešov, KPÚ Prešov, VSD, a.s. Košice, SPP-distribúcia Košice, VVS, a.s. závod Prešov,
Slovak Telekom a.s. Bratislava, Orange SLOVENSKO, a.s., UPC BROADBANO
SLOVAKIA, s.r.o., Košice, CONDORNET s.r.o. Prešov, Okresný úrad , odbor starostlivosti
o ŽP, Spravbytkomfort a.s. Prešov, MsÚ Prešov – ODaŽP, KR PZ Prešov – Krajský
dopravný inšpektorát.
Obec Lemešany vydala súhlas na výrub drevín č. ODŽP/4530/4/2017 dňa 29.05.2017,
ktorý nadobudol právoplatnosť dňa 27.06.2017.
Mesto Prešov, Odbor strategického rozvoja, odd. investičnej činnosti je podľa sadzobníka
správnych poplatkov časti I. položky 2 zákona 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch
oslobodené od poplatku.
Výrub drevín je obmedzený výrubovým rozhodnutím č.OOŽP/5509/4/2017/C a náhradnou
výsadbou doplnenou do PD.
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Dotknuté orgány nevzniesli námietky k predloženému návrhu. Ich pripomienky boli
zahrnuté do výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Stavebný úrad takto dospel k záveru, že navrhovateľ spĺňa všetky podmienky pre vydanie
rozhodnutia a preto bolo potrebné rozhodnúť tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto
rozhodnutia.
Poučenie
Podľa § 42 ods. 4 stavebného zákona má toto rozhodnutie odkladný účinok.
V súlade s § 42 ods. 2 stavebného zákona bude toto rozhodnutie oznámené verejnou
vyhláškou. Táto verejná vyhláška, ktorou sa doručuje toto rozhodnutie musí byť vyvesená
v zmysle § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. správneho poriadku po dobu 15 kalendárnych dní
na úradnej tabuli a zverejnená na elektronickej úradnej tabuli Obce Ľubotice a Mesta Prešov,
ktorá sa nachádza na stránke www.lubotice.eu a www.presov.sk. Posledný deň tejto lehoty je
dňom doručenia. Do lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok
lehoty, t.j. ku dňu vyvesenia rozhodnutia na úradnú tabuľu.
Odvolanie proti tomuto rozhodnutiu je možné v súlade s ustanovením § 53 a § 54
správneho poriadku podať cestou správneho orgánu, ktorý toto rozhodnutie vydal, t.j. na Obec
Ľubotice – stavebný úrad, Československých letcov 2, 080 06 Ľubotice v lehote 15 dní odo
dňa doručenia tohto rozhodnutia. Odvolanie sa podáva na Obecný úrad Ľubotice,
Československých letcov 2, 080 06 Ľubotice.
Rozhodnutie je preskúmateľné súdom na základe správnej žaloby po vyčerpaní riadnych
opravných prostriedkov.

MVDr. Štefan Krajči
starosta obce
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Úradný záznam :

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje rozhodnutie o využívaní územia pre
inžiniersku stavbu : „Úprava plochy ul. SDH 5 - 15, úprava plochy pri BD ul. Záhradná
9 (z pozdĺžneho státia na kolmé) a sadové úpravy “, bola vyvesená na úradnej tabuli
Mesta Prešov
dňa .....................................................

............................................................
Pečiatka a podpis

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje rozhodnutie o využívaní územia pre
inžiniersku stavbu : „Úprava plochy ul. SDH 5 - 15, úprava plochy pri BD ul. Záhradná
9 (z pozdĺžneho státia na kolmé) a sadové úpravy“ , bola zvesená z úradnej tabule
Mesta Prešov

dňa .....................................................

............................................................
Pečiatka a podpis
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Úradný záznam :

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje rozhodnutie o využívaní územia pre
inžiniersku stavbu : „Úprava plochy ul. SDH 5 - 15, úprava plochy pri BD ul. Záhradná
9 (z pozdĺžneho státia na kolmé) a sadové úpravy“ , bola vyvesená na úradnej tabuli
Obce Ľubotice
dňa .....................................................

............................................................
Pečiatka a podpis

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje rozhodnutie o využívaní územia pre
inžiniersku stavbu : „Úprava plochy ul. SDH 5 - 15, úprava plochy pri BD ul. Záhradná
9 (z pozdĺžneho státia na kolmé) a sadové úpravy“ , bola zvesená z úradnej tabule Obce
Ľubotice
dňa .....................................................

............................................................
Pečiatka a podpis

