
- 4. ~1AR. 2014 

Mesto Prešov 

Hlavná 73, Prešov 080 01 Prešov 

Prot. č.: B/12800/2013- Tu V Prešove dňa: 28. 2. 2014 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA, 
ktorou sa oznamuje vydanie územného rozhodnutia o umiestnení 

líniovej stavby: 

"1/18 Prešov, Levočská - Obrancov mieru križovatka, most" 

Navrhovateľ: Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest 
adresa: Kasárenské námestie 4, 040 01 Košice 

(ďalej len navrhovateľ) podal dňa 23. 8. 2013 návrh na vydanie rozhodnutia 
o umiestnení 

líniovej stavby: 1/18 Prešov, Levočská - Obrancov mieru križovatka, most 
v katastrálnom území: Prešov 
na pozemkoch parc. č. KN-C 3095/1 (KN-E 3383, KN-E 3385/1, KN-E 3617/1}, 

KN-E 3385/4, KN-E 3617/3, KN-E 3385/4, KN-C 3095/2 
(KN-E 3385/2}, KN-C 3335, KN-C 3339, KN-C 8429/1 , KN-
C 8430, KN-C 8523/1, KN-C 8523/4, KN-C 8524, KN-C 
8525, KN-C 8526, KN-C 8536, KN-C 8537, KN-C 8544, KN-
C 8564, KN-C 8405, KN-C 9184, KN-C 9185, KN-C 
9204n6 (KN-E 848, KN-E 849/1 }, KN-C 9204n7 (KN-E 
847/2, KN-E 849/2}, KN-C 9204/81, KN-C 9204/98, KN-C 
921 0/2, KN-C 9565 (KN-E 926/1 }, KN-C 9566, KN-C 9567, 
KN-C 9569/2, KN-C 9569/6, KN-C 9570, KN-C 9571, KN-C 
9600/1 (KN-E 3385/3, KN-E 3380/1 }, KN-C 9750/1, KN-C 
9750/6, KN-C 9752, KN-C 9754, KN-C 9755/1, KN-C 9756, 
KN-C 9759, KN-C 9760, KN-C 9772/3, KN-C 9772/4, KN-C 
9773, KN-C 9774 (KN-E 3385/4, KN-E 3617/3}, KN-C 
9777/4, KN-C 9811/2, KN-C 9817/1 (KN-E 823/2, KN-E 
823/3, KN-E 868/1, KN-E 3382/1 01, KN-E 3504/2, KN-E 
3504/3, KN-E 3617/2, KN-E 3617/4, KN-E 3628/1, KN-E 
3673/1}, KN-C 9817/4, KN-C 9817/5, KN-C 9817/6, KN-C 
9817/23, KN-C 9817/24 (KN-E 867/1}, KN-C 9817/87 (KN-E 
3617/102, KN-E 3628/2}, KN-C 9817/94 (KN-E 3617/202, 
KN-E 3628/3}, KN-C 9826/1 , KN-C 9826/12, KN-C 9835 
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Na pozemok parc. č. KN-C3095/1 nie je založený LV. Pozemok je evidovaný 
v registri "E" na parcelách č. KN-E 3383, KN-E 3385/1, KN-E 3617/1 
Na pozemok parc. č. KN-C 3095/2 nie je založený LV. Pozemok je evidovaný 
v registri "E" na parcele č. KN-E 3385/2 
Na pozemok parc. č. KN-C 9774 nie je založený LV. Pozemok je evidovaný 
v registri "E" na parcele č. KN-E 3385/4 
Na pozemok parc. č. KN-C 9204n6 nie je založený LV. Pozemok je evidovaný 
v registri "E" na parcelách č. KN-E 848, KN-E 849/1 

- Na pozemok parc. č. KN-C 9204n7 nie je založený LV. Pozemok je evidovaný 
v registri "E" na parcelách č. KN-E 847/2, KN-E 849/2 
Na pozemok parc. č. KN-C 9565 nie je založený L V. Pozemok je evidovaný 
v registri "E" na parcele č. KN-E 926/1 

- Na pozemok parc. č. KN-C 9600/1 nie je založený L V. Pozemok je evidovaný 
v registri "E" na parcelách č. KN-E 3380/1, KN-E 3385/3 

ku ktorým má vlastnícky vzťah vlastník zapísaný na LV č. 6492. 
- Na pozemok parc. č. KN-C 9817/1 nie je založený LV. Pozemok je evidovaný 

v registri "E" na parcelách č.: 
- KN-E 823/2 ku ktorej má vlastnícky vzťah vlastník zapísaný na LV č. 14513, 
- KN-E 823/3 ku ktorej má vlastnícky vzťah vlastník zapísaný na LV č. 11421, 
- KN-E 3504/2, ku ktorej má vlastnícky vzťah vlastník zapísaný na LV č. 6492, 
- KN-E 3504/3, 3617/2, 3617/4, 3628/1 ku ktorým má vlastnícky vzťah vlastník 

zapísaný na LV č. 2117, 
- KN-E 868/1 ku ktorej majú podielový vlastnícky vzťah vlastníci zapísaní na LV 

č.6829 
- KN-E 3673/1 ku ktorej majú podielový vlastnícky vzťah vlastník zapísaný na 

LV č. 9032 
Na pozemok parc. č. KN-C 9817/24 nie je založený LV. Pozemok je evidovaný 
v registri "E" na parcele č. KN-E 867/1 ku ktorej má vlastnícky vzťah vlastník 
zapísaný na LV č. 14519. 
Na pozemok parc. č. KN-C 9817/87 nie je založený LV. Pozemok je evidovaný 
v registri "E" na parcelách č. KN-E 3617/102, 3628/2 ku ktorým má vlastnícky 
vzťah vlastník zapísaný na LV č. 2117. 

- Na pozemok parc. č. KN-C 9817/94 nie je založený LV. Pozemok je evidovaný 
v registri "E" operáte na parcelách č. KN-E 3617/202, 3628/3 ku ktorým má 
vlastnícky vzťah vlastník zapísaný na LV č. 2117. 

- Ku pozemku parc. č. KN-E 3617/3 má vlastnícky vzťah vlastník zapísaný na LV č. 
9032. 

- Ku pozemkom parc. č. KN-C 3335, 8523/1, 8524, 8525, 8526, 8536, 8537, 8544, 
8564, 8405, 9184, 9185, 9204/98, 9566, 9567, 9569/2, 9569/6, 9570, 9571' 
9750/6, 9752, 9754, 9755/1' 9756, 9759, 9760, 9773, 9777/4, 9811/2, 9817/4, 
9817/5, 9817/6, 9817/23 má vlastnícky vzťah vlastník zapísaný na LV č. 6492 
Ku pozemku parc. č. KN-C 3339 má vlastnícky vzťah vlastník zapísaný na LV č. 
9032 

· Ku pozemku parc. č. KN-C 8429/1 majú podielový vlastnícky vzťah vlastníci 
zapísaní na LV č. 6866 
Ku pozemku parc. č. KN-C 8430 má vlastnícky vzťah vlastník zapísaný na LV č. 
1413 
Ku pozemku parc. č. KN-C 8523/4 má vlastnícky vzťah vlastník zapísaný na LV 
č. 12885. V rámci technického riešenia vyvolaných investícií • úprava preložiek 
inžinierskych sietí na ul. Levočskej bude nutný dočasný záber pozemku parc. č. 
KN-C 8523/4. 
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· Ku pozemku parc. č. KN-C 9204/81 má vlastnícky vzťah vlastník zapísaný na LV 
č. 7079 

· Ku pozemku parc. č. KN-C 9210/2 má vlastnícky vzťah vlastník zapísaný na LV 
č. 10360 

· Ku pozemku parc. č. KN-C 9750/1 má vlastnícky vzťah vlastník zapísaný na LV 
č. 70 

· Ku pozemkom parc. č. KN-C 9772/3, KN-C 9772/4 má vlastnícky vzťah vlastník 
zapísaný na LV č. 1 0370 

· Ku pozemkom parc. č. KN-C 9826/1, KN-C 9826/12, KN-C 9835 má vlastnícky 
vzťah vlastník zapísaný na LV č. 9032. 

Stavebník je povinný po správoplatnení rozhodnutia o umiestnení 
líniovej stavby majetkoprávne vysporiadať všetky pozemky, na ktorých sú 
umiestnené jednotlivé stavebné objekty. Ku stavebnému konaniu musí 
stavebník preukázať, že má k uvedeným pozemkom vlastnícke alebo iné práva 
podl'a § 139 odst. 1 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku (stavebný zákon) v znení príslušných noviel. 

Mesto Prešov, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy podľa§ 2 
písm. e) zák. č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej 
správy na obce, na vyššie územné celky a príslušný stavebný úrad podľa § 117 zák. 
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení jeho noviel 
(ďalej len stavebný zákon), príslušný stavebný úrad, posúdil predložený návrh podľa 
§35 a ďalších stavebného zákona. Na základe tohto posúdenia vydáva podľa §39 a 
§ 39a stavebného zákona a vykonávacích vyhlášok 

ROZHODNUTIE O UMIESTNENÍ LÍNIOVEJ STAVBY 
"1/18 Prešov, Levočská - Obrancov mieru križovatka, most" 

Líniová stavba "1/18 Prešov, Levočská- Obrancov mieru križovatka, most", sa 
bude realizovať na pozemkoch podl'a evidencie nehnutel'nosti parc. č. KN-C 3095/1 
(KN-E 3383, KN-E 3385/1, KN-E 3617/1 ), KN-E 3385/4, KN-E 3617/3, KN-E 3385/4, 
KN-C 3095/2 (KN-E 3385/2), KN-C 3335, KN-C 3339, KN-C 8429/1, KN-C 8430, KN
C 8523/1 , KN-C 8523/4, KN-C 8524, KN-C 8525, KN-C 8526, KN-C 8536, KN-C 
8537, KN-C 8544, KN-C 8564, KN-C 8405, KN-C 9184, KN-C 9185, KN-C 9204/76 
(KN-E 848, KN-E 849/1 ), KN-C 9204/77 (KN-E 847/2, KN-E 849/2), KN-C 9204/81, 
KN-C 9204/98, KN-C 9210/2, KN-C 9565 (KN-E 926/1), KN-C 9566, KN-C 9567, KN
C 9569/2, KN-C 9569/6, KN-C 9570, KN-C 9571, KN-C 9600/1 (KN-E 3385/3, KN-E 
3380/1 ), KN-C 9750/1, KN-C 9750/6, KN-C 9752, KN-C 9754, KN-C 9755/1, KN-C 
9756, KN-C 9759, KN-C 9760, KN-C 9772/3, KN-C 9772/4, KN-C 9773, KN-C 977 4 
(KN-E 3385/4, KN-E 3617/3), KN-C 9777/4, KN-C 9811/2, KN-C 9817/1 (KN-E 
823/2, KN-E 823/3, KN-E 868/1, KN-E 3382/101, KN-E 3504/2, KN-E 3504/3, KN-E 
3617/2, KN-E 3617/4, KN-E 3628/1, KN-E 3673/1 ), KN-C 9817/4, KN-C 9817/5, KN
C 9817/6, KN-C 9817/23, KN-C 9817/24 (KN-E 867/1 ), KN-C 9817/87 (KN-E 
3617/102, KN-E 3628/2), KN-C 9817/94 (KN-E 3617/202, KN-E 3628/3), KN-C 
9826/1, KN-C 9826/12, KN-C 9835 kat. úz. Prešov, ako je zakreslené v situačnom 
výkrese, ktorý v mierke M=1 :500 vypracoval Ing. Ján Pariľak, DOPRAVOPROJEKT 
a.s. Bratislava, Divízia Prešov, Jarkova 14, Prešov. 
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Pre umiestnenie stavby a projektovú prípravu sa určujú tieto podmienky: 

1. Mesto Prešov - Oddelenie hlavného architekta a územného plánovania Sekcie 
stavebného úradu a urbanizmu dal k predloženej dokumentácii pre územné 
rozhodnutie na prestavbu križovatky Levočská - Obrancov mieru a mostu Levočská, 
vypracovanej a.s. Dopravoprojekt Bratislava, divízia Prešov, toto stanovisko: 

Prestavba križovatky ulíc Levočská - Obrancov mieru a rozšírenie mostu na 
Levočskej ulici je podľa Územného plánu mesta verejnoprospešnou stavbou pre 
ktorú platí regulatív RL 1 .1 a RL 12.1 záväznej časti územného plánu. 
Navrhovaná stavba je v súlade s Územným plánom mesta Prešov. 

- Oddelenie hlavného architekta mesta a územného plánovania súhlasí 
s navrhovaným umiestnením stavby s podmienkou, že v projekte pre stavebné 
povolenie budú zohľadnené nasledujúce pripomienky: 
a) riešenie lávky pre nemotorovú dopravu na juhozápadnej strane križovatky 

bude upravené tak, aby hlavným, tvarovo priamym smerom bolo rameno 
vedúce k podchodu pre peších pod bytovým domom Čsl. armády 27 l 
Levočská 4 7 smerom ku nákupné mu stredisku Centrál 

b) zaslepené ulice Jazdecká a Urbánkova budú ukončené obratiskom alebo 
otočkou, priestorovo oddelenými od navrhovaných chodníkov pozdÍž 
Levočskej ulice min. 3 m širokým zeleným pásom 

c) riešiť prechod pre chodcov a cyklistov cez ulicu Vlada Clementisa pri 
križovatke s ul. Matice slovenskej s napojením na chodník v ploche zelene 
medzi Levočskou a ul. Vlada Clementisa 

d) vzhl'adom na predpokladané zvýšenie počtu áut, ktoré budú prichádzať 
z južného smeru z ulice Obrancov mieru na ulicu Fučíkovu, dôsledkom 
nemožnosti odbočenia z ulice Obrancov mieru v smere od Košíc na ulicu Čsl. 
armády, je potrebné v ďalšom stupni PD preukázať výpočtom - sčítaním 
dopravy počtu aut, ktoré v súčasnosti prichádzajú na ulicu čsl. armády z ulice 
Obrancov mieru v smere od Košíc. Na základe výsledkov Sčítania dopravy 
v predmetnom území, je potrebné v ďalšom stupni navrhnúť dopravný režim 
Fučíkovej ulice a to vzhľadom na existujúce šírkové usporiadania miestnej 
komunikácie. 

e) do návrhu doplniť jednostranný peší chodník pozdÍž navrhovanej komunikácie 
prepájajúcej Nábrežnú ulicu s križovatkou Obrancov mieru l Fučíkova a živičnú 
úpravu Nábrežnej ulice od vjazdu do areálu zdravotníckeho zariadenia po 
križovatku pri tenisových kurtoch 

f) v projekte riešiť synchronizáciu cestnej svetelnej signalizácie na križovatkách 
Obrancov mieru l Levočská a Obrancov mieru l Volgogradská l Marka Čulena 
a na železničnom priecestí na Levočskej ulici 

g) navrhované vyhrievanie peších rámp a lávok zredukovať len na úseky lávok 
nad vozidlovými komunikáciami 

h) križovatku Obrancov mieru l Levočská vybaviť portálovým dopravným 
značením zo všetkých smerov 

i) zastávkové pruhy navrhnúť s betónovým povrchom, pozdÍž nástupnej plochy 
použiť kasselské obrubníky 

j) prechody pre chodcov na miestnych komunikáciách, pripájajúcich sa na 
riešené zberné komunikácie, navrhnúť formou zvýšených súvislých prahov 
(napr. Fučíkova, Nábrežná) 

k) navrhnúť opatrenia na zabránenie nežiaducemu prechádzaniu chodcov 
v priestoroch križovatiek mimo stanovené prechody - zábradlia. Farebnosť 
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zábradlí riešiť v súlade s ostatnými prvkami na území mesta v bielo- červenej 
kombinácii 

l) v súvislosti so zvýšením intenzity dopravy na Kollárovej ulici počas realizácie 
stavby aj po jej ukončení odporúčame do projektu zahrnúť výmenu živičného 
krytu (obrusnej vrstvy) v celej šírke a dÍžke tejto ulice. 

2. Mesto Prešov, Msú, SSÚ a U, odd. D, E a ŽP - orgán ochrany prírody a SVS a VČ, 
odd. VPČ - správca verejnej zelene zaujali nasledovné stanovisko: 

Súhlasíme s nevyhnutým výrubom drevín rastúcich vo verejnej zeleni v zmysle 
realizácie predmetnej stavby za podmienky poskytnutia Mestu Prešov účelovo 
viazané finančné prostriedky vo výške spoločenskej hodnoty vyrúbaných drevín. 

3. Mesto Prešov, MsÚ, SSÚ a U, odd. D, E a ŽP - cestný správny orgán sa vyjadril 
v nasledovnom znení: Mesto Prešov, ako príslušný cestný správny orgán pre 
miestne a účelové komunikácie súhlasí s vydaním územného rozhodnutia a žiada 
v ďalšom stupni PD dodržať podmienku: 
Dopravné pripojenie obslužnej komunikácie ulice Obrancov mieru od tenisových 
kurtov riešiť len pre pravostranný výjazd vozidiel. Vjazd nebude možný. 
Ďalšie stupne PD potom je potrebné dopracovať v zmysle nasledovných podmienok: 

Novovybudované napojenie obslužnej komunikácie na Nábrežnej ulici na ulicu 
Obrancov mieru riešiť umožnením obojstranného vjazdu z ulice Obrancov mieru 
a pravostranného výjazdu na ulicu Obrancov mieru. 

- V ďalšom stupni PD vjazdy z ulice Obrancov mieru na Nábrežnú ulicu a na 
východnú časť ulice Čsl. armády označiť dopravným značením "Obytná zóna". 
Navrhnúť minimálne dva prechody pre chodcov na ulici Obrancov mieru 
v priestore od ulice ČsL armády po odbočku na most cez rieku Torysu, ktoré je 
potrebné zabezpečiť svetelnou signalizáciou, resp. ich riešiť mimoúrovňovo. 
Doplniť ochranný prístrešok na nástupnú plochu novoumiestňovanej zastávky 
MHD v smere na Poprad. 

- Zrušiť napojenia pôvodných chodníkov na priechody pre chodcov v priestore 
križovatky ulíc Obrancov mieru . Levočská - Vl. Clementisa. 

4. Mesto Prešov, MsÚ, SSÚ a U, odd. D, E a ŽP - zaujal nasledovné stanovisko: 
K predmetnej PD nemáme pripomienky. S vydaním územného rozhodnutia 
súhlasíme. V ďalšom stupni PD žiadame o výpočet energetickej bilancie - ročné 
predpokladané prevádzkové náklady el. energie vyhrievaných chodníkov a lávok 
pre peších. 

5. Účelom stavby bude zvýšenie kapacity, plynulosti a bezpečnosti dopravy (pešej aj 
automobilovej) a zvýšenie priepustnosti cesty 1/18 v prieťahu mestom Prešov. 

6. Pre zvýšenie kapacity, bezpečnosti a plynulosti dopravy v križovatke cesty 1/18 
s ulicami Obrancov mieru a Vlada Clementisa a na samotnej ceste 1/18 budú 
realizované nasledovné úpravy: 
• cesta 1/18 
- smer Vranov - Poprad - zvýšenie počtu priamych jazdných pruhov na 2, 

predÍženie odbočovacích pruhov v smeroch Vranov - Košice a Vranov - Sídlisko 
Ili 
smer Poprad - Vranov - vybudovanie dvojpruhového mosta nad riekou Torysa, 
vybudovanie samostatného dvojpruhového jazdného pásu so stredným deliacim 
pásom šírky 2.0 m, vybudovanie pripájacieho pruhu v smere Košice - Vranov, 
rozšírenie jestvujúceho železničného priecestia 

- vybudovanie lávky pre peších nad cestou 1/18 (ulica Levočská) a prístupových 
rámp s napojením na existujúce pešie komunikácie, prepojenie peších 
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komunikácií vedených pozdÍž rieky Torysa a pozdÍž cesty 1/18 vybudovaním 
chodníka pod mostným objektom na ceste 1/18 

- uzavretie ulíc Jazdecká a Urbánková 

• ulica Vlada Clementisa 
- dobudovanie jazdného pruhu pre smer Sídlisko 111 - Košice od križovatky 

s prístupovou komunikáciou k OC Kaufland 
- zvýšenie počtu jazdných pruhov (dva pruhy pre odbočenie vľavo smer Sídlisko 111 

-Vranov, dva pruhu pre priamy smer Sídlisko 111- Košice 
• ulica Obrancov mieru 
- zvýšenie počtu jazdných pruhov pre smer Košice - Poprad na 2, 

predíženie jazdného pruhu pre smer Košice - Sídlisko 111 po križovatku s ulicou 
československej armády 

- vybudovanie samostatného pruhu pre odbočenie vpravo pre smer Košice -
Vranov 

- vybudovanie lávky pre peších nad ulicou Obrancov mieru a prístupových rámp 
s napojením na existujúce pešie komunikácie 

- presunutie CSS v križovatke s ulicou Československej armády do priestoru medzi 
zastávkami MHD v blízkosti ulice Fučíková 

- uzavretie vjazdu oproti ulici Fraňa Kráľa 
- zriadenie jazdného pruhu pre odbočenie vl'avo v križovatke s ulicou Fučíková a 

vybudovanie vjazdu na ulicu Nábrežná 
- obmedzenie dopravy pri vjazde na ulicu československej armády a výjazde z nej 

na možnosť odbočovania len vpravo, obmedzenie dopravy pri výjazde z ulíc 
Fučíková a Nábrežná na možnosť odbočovania len vpravo 

7. Stavba bude členená na stavebné objekty: 
1 00-00 úprava cesty 1/18 - ulica Levočská 
101-00 Úprava miestnej komunikácie- ulica Vlada Clementisa 
1 02-00 Úprava miestnej komunikácie - ulica Obrancov mieru 
103-00 Úprava chodníkov 
201-00 Most nad riekou Torysa 
202-00 Rekonštrukcia jestvujúceho mosta nad riekou Torysa 
203-00 Lávka nad križovatkou ulíc Levočská- Obrancov mieru 
320-00 Úprava potoka Vydumanec 
401-00 Úprava cestnej svetelnej signalizácie 
501-00 Úprava cestnej kanalizácie 
502-00 Úprava jednotnej kanalizácie 
503-00 Preložka vodovodu DN 200 
550-00 Úprava horúcovodu 
601-00 Preložka VN-22kV vonkajšieho vedenia linky č. 554 a vonkajšej VN-22kV 
prípojky pre TS Miklánek 
602-00 Preložka VN-22kV káblových vedení liniek č. 334, 552, 553, 554 
603-00 Preložka VN-22kV káblových vedení liniek č. 291, 292, 555 
604-00 Preložka VN-22kV káblovej prípojky pre TS Jednota 
605-00 Ochrana VN-22kV káblového vedenia linky č. 550 na ulici Obrancov mieru 
610-00 Ochrana NN káblových vedení VSD zTS Miklánek na ulici Levočská 
611-00 Ochrana NN káblových vedení VSD na ulici Obrancov mieru 
612-00 Ochrana NN káblových vedení Brahama na ulici Levočská 
620-00 Preložka verejného osvetlenia na ulici Levočská, Vlada Clementisa, 
Obrancov mieru 
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625-00 Úprava trolejového vedenia 
626-00 Preložka spätných a napájacích káblov DPMP 
650-00 Preložka miestnych telekomunikačných káblov ST na ulici Levočská 
660-00 Preložka diaľkových telekomunikačných káblov ST na ulici Levočská 
661-00 Preložka kábelovodu ST na ulici Levočská 
665-00 Preložka optickej trasy Orange na ulici Vlada Clementisa 
666-00 Preložka káblového vedenia MO na ulici Levočská 
667-00 Preložka zariadenia EPD na ulici Levočská 
670-00 Úpravy železničného priechodu v žkm 19,254 
671-00 Qpravy podzemných káblových vedení ŽSR 
672-00 Upravy trakčného vedenia ZSR 
701-00 Úprava VTL plynovodu 

- 702-00 Úprava STL plynovodu 
703-00 Úprava NTL plynovodu 

8. 1 00-00 Úprava cesty 1/18 - ulica Levočská 
Pre zvýšenie kapacity, bezpečnosti a plynulosti dopravy v križovatke cesty 1/18 
s ulicami Obrancov mieru a Vlada Clementisa a na samotnej ceste 1/18 budú 
realizované nasledovné úpravy: 
- smer Vranov - Poprad - zvýšenie počtu priamych jazdných pruhov na 2, 

predÍženie odbočovacích pruhov v smeroch Vranov- Košice a Vranov- Sídlisko 
Ili 

- smer Poprad- Vranov- vybudovanie dvojpruhového mosta nad riekou Torysa,. 
vybudovanie samostatného dvojpruhového jazdného pásu so stredným deliacim 
pásom šírky 2.0 m, vybudovanie pripájacieho pruhu v smere Košice - Vranov, 
rozšírenie jestvujúceho železničného priecestia 

- vybudovanie lávky pre peších nad cestou 1/18 (ulica Levočská) a prístupových 
rámp s napojením na existujúce pešie komunikácie, prepojenie peších 
komunikácií vedených pozdÍž rieky Torysa a pozdÍž cesty 1/18 vybudovaním. 
chodníka pod mostným objektom na ceste 1/18 

- uzavretie ulíc Jazdecká a Urbánková 
• Kategória cesty 1/18 bude MZ 19/50 so šírkovým usporiadaním: 

- jazdný pruh 4x3,25 m 
- vodiaci prúžok 2x0,50 m (vnútorný), 2x1 ,OO m (vonkajší) 

stredný deliaci pás 2,00 m 
• V mieste budovania pravého jazdného pásu od križovatky Levočská - Obrancov 

mieru bude vzhľadom na dopravné zaťaženie, geologickú stavbu územia a klimatické 
podmienky realizovaná vozovka s nasledovnou skladbou: 

asfaltový betón mastixový SMA PMB 45/80-75 40 mm 
spojovací asfaltový postrek 
asfaltový betón modifikovaný ACL 16 PMB 10/40-75,VMTI 60 mm 
spojovací asfaltový postrek 
asfaltový betón modifikovaný ACp 16 CA 35/50 1 OO mm 
infiltračný asfaltový postrek 
stabilizácia cementom <;?BGM Csts 22 200 mm 
štrkodrvina SD,31 ,5 Ge 240 mm 
úprava podložia vrstvou štrkodrviny fr. 0-64 2 x 300 mm 

• Z plôch trvalého záberu sa zoberie humózna skrývka hrúbky 300 mm. V mieste 
výmeny horných vrstiev vozovky bude potrebné frézovať 8 750 m2 jestvujúcej 
vozovky a následne položiť nové vrstvy v zložení: 

asfaltový betón mastixový SMA PMB 45/80-75 40 mm 
spojovací asfaltový postrek 
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asfaltový betón modifikovaný ACL 16 PMB 10/40-75,VMTI 60 mm 
spojovací asfaltový postrek 
oceľová výstužná dvojzákrutová sieť (napr. ROADMESH) 

• V km 0,45225 - 0,53274 sa pre zníženie hluku z dopravy vybuduje priehľadná 
protihluková stena výšky 6,0 m z metakrylátu dfžky 80,0 m. 

9. Realizáciou umiestňovaného objektu je potrebné zachovať existujúci vjazd pre 
pizzeriu spoločnosti UNI PIZZA s.r.o. Floriánova 2 Prešov. 

1 O. 101-00 Úprava miestnej komunikácie - ulica Vlada Clementisa 
V rámci rekonštrukcie križovatky Levočská - Obrancov mieru sa upraví aj rameno 
križovatky v smere Košice- Sídlisko Ili- ulica Vlada Clementisa. Rekonštrukciou sa 
upraví jestvujúci deliaci ostrovček a rozšíri sa počet jazdných pruhov na 4 tak, aby 
oba smery mali po dva jazdné pruhy. Jazdné pruhy budú mať šírku 3.25 m 
Celková dfžka úpravy ulice Clementisova bude cca 190 m. Úprava si vyžiada 
vybudovanie novej vozovky o výmere 740 m2

, odfrézovanie horných vrstiev vozovky 
v hrúbke 1 OO mm o výmere 3180 m2 a pokládku nových horných vrstiev vozovky 
o výmere 3180 m2

. 

Konštrukcia vozovky bude rovnaká ako v objekte 1 00-00. 

11. 102-00 Úprava miestnej komunikácie - ulica Obrancov mieru 
V rámci rekonštrukcie križovatky Levočská - Obrancov mieru sa upraví aj rameno 
križovatky v smere Sídlisko Ili - Košice- ulica Obrancov mieru. Rekonštrukciou sa 
upraví jestvujúci deliaci ostrovček a rozšíri sa počet jazdných pruhov na 4 tak, aby 
smer Poprad mal dva jazdné pruhy pre odbočenie vľavo a smer Sídlisko Ili jeden 
jazdný pruh a smer Vranov nad Topľou samostatný pruh pre odbočenie vpravo. 
Jazdné pruhy budú mať šírku 3.25 m. 
Celková dÍžka úpravy ulice Obrancov mieru bude cca 162 m. Úprava si vyžiada 
vybudovanie novej vozovky o výmere 290 m2

, odfrézovanie horných vrstiev vozovky 
v hrúbke 1 OO mm o výmere 3025 m2 a pokládku nových horných vrstiev vozovky 
o výmere 3025 m2 (po ulicu československej armády). V úseku od ulice 
československej armády po ulicu Kollárová bude vzhľadom na nevyhovujúci 
stavebno - technický stav krytu vozovky potrebné odfrézovať jestvujúce vrstvy krytu 
vozovky v hrúbke 1 OO mm a položiť nové vrstvy krytu vozovky a výstužnú 
dvojzákrutovu ocel'ovú sieť o celkovej výmere 11 050 m2

. Konštrukcia vozovky bude 
rovnaká ako v objekte 100-00. V rámci úpravy ulice Obrancov mieru budú 
realizované nasledovné úpravy: 

presunutie CSS v križovatke s ulicou československej armády do priestoru medzi 
zastávkami MHD v blízkosti ulice Fučíkova 
uzavretie vjazdu oproti ulici Fraňa Král'a 
zriadenie jazdného pruhu pre odbočenie vl'avo v križovatke s ulicou Fučíková a 
vybudovanie vjazdu na ulicu Nábrežná 
obmedzenie dopravy pri vjazde na ulicu československej armády a výjazde z nej 
na možnosť odbočovania len vpravo, obmedzenie dopravy pri výjazde z ulíc 
Fučíkova a Nábrežná na možnosť odbočovania len vpravo 

• Pre zníženie hluku z dopravy sa v úseku od križovatky ulíc Obrancov mieru -
Levočská po križovatku ulíc Obrancov mieru - Čsl. armády vybudujú priehl'adné 
protihlukové steny výšky 6,0 m dÍžky 132 m (vľavo) a 138 m (vpravo). 

12. 103-00 Úprava chodníkov 
V rámci rekonštrukcie križovatky Levočská - Obrancov mieru sa vybudujú aj lávky 
pre peších a prístupové rampy k nim. Rampy budú napojené na jestvujúci systém 
komunikácií pre peších a umiestňované chodníky. V rámci zvýšenia bezpečnosti 
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a plynulosti pešej a automobilovej dopravy bude dobudovaný chodník pre peších 
a cyklistov zabezpečujúci mimoúrovňové prepojenie pešej dopravy po oboch 
stranách cesty 1/18 pod mostným objektom cez rieku Torysa. Celková výmera úpravy 
chodníkov bude 5500 m2 

13. Pri realizácii stavebného zámeru nesmie byť žiadnym spôsobom obmedzená ani 
rušená prevádzka a zásobovanie Stavby obchodného centra Kaufland. Stavebné 
práce, ktoré by mohli narušiť alebo obmedziť prevádzku obchodného centra 
Kaufland musia byť vykonávané mimo prevádzkových hodín obchodného centra 
Kaufland. 

Realizácia Líniovej stavby nebude mať za následok znemožnenie zásobovania 
pizzérie prevádzkovanej spoločnosťou UNIPIZZA s.r.o., nachádzajúcej sa na 
pozemku parc. reg. "C" č. 9204/174 (k.ú. Prešov), ktoré je zabezpečované 
prostredníctvom zriadeného dopravno zásobovacieho napojenia 
odbočovacieho pruhu na pozemku parc. reg. 11C· č. 9752 (k.ú. Prešov) VO 

vlastníctve Mesta Prešov. Prístup motorovými vozidlami k pozemku, na ktorom je 
pizzéria umiestnená je v súčasnosti možný len prostredníctvom uvedeného 
zásobovacieho napojenia. V prípade znemožnenia zásobovania pizzérie 
prostredníctvom zásobovacieho napojenia by mohli byť ohrozené oprávnené 
záujmy spoločnosti lmmo - Log, ktorá je vlastníkom priľahlých pozemkov. 
Stavebnici sú prípadné prípojky na verejné siete povinný umiestniť mimo 
pozemkov vo vlastníctve spoločnosti lmmo- Log. 
Stavebníci sú povinný uzatvoriť do vydania príslušného stavebného povolenia na 
Stavbu so spoločnosťou lmmo - Log zmluvy o zmluvách budúcich o zriadení 
vecných bremien pre prípadné nevyhnutné uloženie elektrickej, vodovodnej a 
kanalizačnej prípojky, ktoré by pripadne mali byť umiestnené na pozemkoch vo 
vlastníctve spoločnosti lmmo - Log a to podl'a zmluvných vzorov spoločnosti 
lmmo- Log. 
Pred začatím stavebných prác sú stavebníci povinní odsúhlasiť so spoločnosťou 
lmmo -Log projekt organizácie výstavby a pohybu vozidiel líniovej stavby. 
Stavebníci sú ďalej povinný zabezpečiť, aby vjazd a výjazd na stavenisko bol 
mimo areálu obchodného centra Kaufland. Pozemky spoločnosti lmmo - Log 
nesmú byť využívané pre skladovanie materiálu ani ako odstavná plocha pre 
stavebné mechanizmy a/alebo pre vozidlá pracovníkov a dodávateľov líniovej 
stavby. 
Stavebníci musia minimálne 10 dni vopred informovať spoločnosť lmmo- Log o 
začatí stavebných prác a dohodnúť si s ňou harmonogram postupu stavebných 
prác na dotknutých pozemkoch vo vlastníctve spoločnosti lmmo- Log. 
Stavebníci sú povinní protokolárne odovzdať spoločnosti lmmo - Log, prípadné 
výstavbou dotknuté pozemky vo vlastníctve spoločnosti lmmo- Log v pôvodnom 
stave najneskôr do 7 dni po dokončení na nich realizovaných stavebných prác, 
vrátane príslušnej relevantnej dokumentácie v elektronickej aj papierovej forme. 
Realizáciu stavebného zámeru zabezpečia stavebníci na vlastné náklady. 
Stavebnici zodpovedajú za všetky škody, ktoré vzniknú spoločnosti lmmo - Log 
pri realizácii stavebného zámeru a sú povinní ich v čo najskoršom termíne 
odstrániť. Pokiaľ tak neurobia, spoločnosť lmmo - Log si vyhradzuje právo ich 
odstrániť na náklady stavebníkov. 
Stavebnici zabezpečia udržiavanie čistoty dotknutých pozemkov spoločnosti 
lmmo - Log počas realizácie stavebných prác. V prípade znečistenia týchto 
pozemkov zabezpečia stavebnici, bezodkladne, na vlastné náklady odstránenie 
znečistenia. Ak stavebnici aj napriek výzve zo strany spoločnosti lmmo - Log 
neodstránia prípadné znečistenie z pozemkov predmetných plôch, bude toto 
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zabezpečené zo strany spoločnosti lmmo - Log a náklady budú refakturované 
stavebníkom. 

- Akékoľvek zmeny pri realizácií stavebného zámeru oproti projektovej 
dokumentácii, ktorá bola predložená spoločnosti lmmo - Log, ktoré by sa mohli 
akýmkoľvek spôsobom dotknúť sietí, pozemkov, areálu a objektu obchodného 
centra Kaufland, ako aj jeho zásobovania a/alebo prevádzky, žiadame pred 
začatím realizácie prác vopred predložiť spoločnosti lmmo- Log na odsúhlasenie. 

14.201-00 Most nad riekou Torysa 
Objekt bude riešiť mostný objekt, ktorý bude premosťovať koryto rieky Torysa 
a umiestňovaný chodník pre peších a cyklistov. Mostný objekt veľkosťou mostného 
otvoru a konštrukčným riešením bude nadväzovať na jestvujúci mostný objekt, ktorý 
bude rekonštruovaný (obj.202-00) Prevádzaná komunikácia na moste bude cesta 
1/18 so šírkovým usporiadaním zodpovedajúcemu kategórii MZ 19/50. Nový mostný 
objekt (201-00) bude zabezpečovať dopravu v smere Poprad - Vranov nad Topľou. 
Jestvujúci mostný objekt (202-00) bude zabezpečovať dopravu v smere Vranov nad 
Topľou - Poprad. PozdÍžny sklon prevádzanej komunikácie v mieste mosta bude 
v stúpaní 1,02% a priečny sklon bude jednostranný 1 ,75%. 
V blízkosti objektu sa nachádzajú podzemné aj nadzemná inžinierske siete. 
Mostný objekt bude jednopoľový. Opory budú realizované ako zvislé steny votknuté 
do základových pásov a budú založené hlbinne. 
Na moste bude realizovaná vonkajšia chodníková rímsa šírky 5 ma vnútorná rímsa 
šírky 0,40 m. Konštrukcia vozovky na moste bude realizovaná asfaltová hrúbky 90 
mm. Odvodnenie mosta bude riešené pomocou odvodňovačov. Odvodnenie bude 
vyústené do rieky Torysa. 
Potreba stáleho zariadenia na mostnom objekte sa overí v nasledujúcom stupni 
projektovej dokumentácie. 

15.201-00 Rekonštrukcia jestvujúceho mosta nad riekou Torysa 
Jestvujúci mostný objekt premosťuje koryto rieky Torysa a bude premosťovať 
umiestňovaný chodník pre peších a cyklistov. Na jestvujúcom mostnom objekte bude 
realizovaná zmena šírkového usporiadania a jeho rekonštrukcia. Prevádzaná 
komunikácia na moste je cesta 1/18 so šírkovým usporiadaním zodpovedajúcemu 
kategórii MZ 19/50. 
Koryto rieky Torysa bude upravené tak, aby po vybudovaní konštrukcie chodníka pre 
peších a cyklistov, nebol zmenšený prietočný profil koryta v mieste mostov. Brehy 
koryta budú opevnené a votknuté do pozdÍžneho betónového zaisťovacieho prahu. 
Vzhľadom na charakter prekážky, je mostný objekt ako jednopoľový. 
Na moste bude realizovaná vonkajšia chodníková rímsa šírky 5,75 m a vnútorná 
rímsa šírky 1,5 m. Konštrukcia vozovky na moste bude asfaltová hrúbky 90 mm. 
Odvodnenie mosta bude riešené pomocou odvodňovačov. Odvodnenie bude 
vyústené do rieky Torysa. 

16. Z hl'adiska technicko - prevádzkových záujmov správcu vodných tokov a 
protipovodňovej ochrany s navrhovaným technickým riešením je možné súhlasiť za 
dodržania nasledujúcich podmienok: 
- V ďalšom stupni PD doplniť technické riešenie preložky potoka Vydumanec a 

detail zaústenia potoka Vydumanec do Torysy. 
- Vzhľadom k tomu, že vo výkresovej časti je naznačené riešenie chodníka pre 

cyklistov a peších pod mostným objektom, technické riešenie tohto objektu je 
potrebné predložiť SVP, š.p. OZ Košice na vyjadrenie. 
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Projektová dokumentácia pri úpravách tokov súvisiacich s premosteniami, 
preložkami resp. súbehmi komunikácii s vodnými tokmi musí byť vypracovaná 
autorizovaným inžinierom pre vodohospodárske stavby v zmysle platných 
legislatívnych a technických noriem. 
Ďalší stupeň PD predložiť SVP, š.p. OZ Košice na vyjadrenie. 

- Z hľadiska majetkovoprávnych vzťahov stavba bude križovať vodný tok Torysa a 
čiastočne sa bude realizovať na pozemkoch v správe SVP, š. p. OZ Košice. 
Pred za počatím prác je potrebné uzatvoriť nájomnú zmluvu s SVP, š.p. OZ 
Košice na dobu výstavby na dočasný aj trvalý záber a po ukončení stavby 
majetkovoprávne usporiadať trvalý záber pozemkov pod stavbou. 
Upozorňujeme investora, že v zmysle § 49 ods. 5 zák. č. 364/2004 Z.z. o vodách 
v znení neskorších predpisov správca vodného toku nezodpovedá za škody 
spôsobené mimoriadnou udalosťou a škody vzniknuté užívaním vodných tokov. 

17. V rámci rekonštrukcie mosta riešiť aj uloženie telekomunikačných káblov v telese 
mosta pre spoločnosť Slovanet, a.s. Bratislava, ktorá má záujem predbežne 
o využívanie 1 - 2 otvorov v telese mosta, do ktorých by boli zatiahnuté max. 40 mm 
chráničky (HOPE rúry). Zaťahovanie chráničiek do telesa mosta, resp. ich pokládku 
v okolí mosta navrhujeme riešiť priamo pri rekonštrukcii mosta a priľahlého úseku 
cesty. 

18.203-00 Lávka nad križovatkou ulíc Levočská - Obrancov mieru 
Umiestňovaná lávka bude zabezpečovať prechod cyklistov a peších cez ulicu 
Obrancov mieru a Levočskú ulicu. Napojenie jestvujúce infraštruktúry na lávky bude 
zabezpečené cez železobetónové rampy pre bezbariérový prístup a pomocou 
schodísk. 
Nad ulicami Levočská a Obrancov mieru budú realizované lávky, ktoré vzájomne 
budú napájať chodník na pravej strane Levočskej ulice od rieky Torysa, chodník na 
ľavej strane ulice Obrancov mieru a priestor pred obchodným domom Kaufland na 
ulici Vl. Clementisa. · 
Premostenie dopravného priestoru ulíc Levočskej a Obrancov mieru bude 
realizované z oceľových lávok, ktoré sa budú stretávať v ostrovčeku projektovanej 
križovaty. Konštrukcia lávok nad ulicami Levočská a Obrancov mieru bude tvorená 
z ocel'ových oblúkových konštrukcií. Napojenie pešej a cyklistickej dopravy na lávky 
bude zabezpečené železobetónovými rampami a železobetónovými schodištiami. 
Oceľové lávky budú tvorené oceľovým oblúkom situovaným v strede lávky (v 
priečnom smere), ktorý bude integrovaný s mostovkou. Mostovka bude zavesená na 
oblúku prostredníctvom závesov. V priečnom smere budú oceľové priečniky 
spriahnuté so železobetónovou doskou. Konštrukcia ocel'ových lávok, umožní ich 
položenie na podpery vcelku, tak, aby bol minimalizovaný vplyv výstavby na dopravu. 
Odvodnenie mosta bude riešené pomocou odvodňovacích žľabov. Odvodnenie bude 
vyústené do kanalizácie. 

19. Spoločnosť OMV vlastní v dotyku s touto stavbou pozemok 9204/81, ktorý bol 
obstaraný za účelom výstavby čerpacej stanice PH a súviasiacich prevádzok, 
s potrebnou výmerou a za trhovú cenu. 

Projekt rekonštrukcie križovatky predpokladá záber takej časti pozemku, že 
zvyšná časť je pre akýkoľvek rovnaký alebo podobný stavebný zámer 
nepoužiteľná a z tohto dôvodu aj nepredajná za cenu primeranú investičnému 
zámeru. 
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Súhlasíme s vydaním územného rozhodnutia za podmienky, že investor stavby 
pred vydaním stavebného povolenia odkúpi do svojho vlastníctva pozemok 
v celosti a za trhovú cenu podľa znaleckého posudku. 
Stavebníci musia na vlastné náklady zabezpečiť úpravu projektovej dokumentácie 
pre líniovú stavbu tak, aby bol jej realizáciou Pozemok dotknutý v čo najmenšej 
možnej miere a OMV Slovensko ako jeho súčasný vlastník, prípadne akýkoľvek 
budúci vlastník Pozemku, mohol tento nerušene využívať, pristupovať k nemu a 
podľa vlastného uváženia uskutočniť na Pozemku stavebný zámer výstavby 
čerpacej stanice a/alebo odstavnej plochy a parkoviska, na ktorého realizáciu je 
potrebné využitie podstatnej časti výmery Pozemku; 
Stavebníci preto upravia projektovú dokumentáciu takým spôsobom, aby 
navrhovaná rampa pre peších bola umiestnená na čo najmenšej možnej ploche 
Pozemku a bola zároveň situovaná v rohu Pozemku nachádzajúcom sa na 
krížení ulíc Levočská a Vlada Clementisa tak, alebo pozdfž chodníka na ui.VIada 
Clementisa tak, aby výstavbou nedotknutá zvyšná časť Pozemku mala 
kompaktný a dobre pre ďalšie účely dobre využiteľný tvar. 
Stavebníci za týmto účelom musia predložiť upravenú projektovú dokumentáciu 
pre líniovú stavbu zohľadňujúcu vyššie uvedenú podmienku spoločnosti OMV 
Slovensko na odsúhlasenie; 
Dotknutú časť Pozemku v zmysle upravenej a vlastníkom Pozemku odsúhlasenej 
projektovej dokumentácie pre líniovú stavbu budú stavebníci alebo investor 
líniovej stavby pred vydaním stavebného povolenia povinní odkúpiť do svojho 
vlastníctva a to za trhovú cenu podl'a znaleckého posudku; 
Stavebníci sú oprávnení začať akékoľvek stavebné práce alebo prípravne práce, 
ktorými bude dotknutý Pozemok až po vydaní všetkých nevyhnutných povolení 
vrátane územného rozhodnutia a stavebného povolenia; 
Stavebnici musia minimálne 1 O dní vopred informovať spoločnosť OMV 
Slovenska o začatí stavebných prác, ktorými má byť Pozemok dotknutý a 
dohodnúť si s ňou harmonogram postupu stavebných prác na Pozemku vo 
vlastníctve spoločnosti OMV Slovensko. Pozemok nesmie byť využívaný pre 
skladovanie materiálu ani ako odstavná plocha pre stavebné mechanizmy a/alebo 
pre vozidlá pracovníkov i dodávateľov líniovej stavby; 
Žiadame o predloženie upravenej projektovej dokumentácie pre líniovú stavbu za 
účelom prípadného prehodnotenia nášho nesúhlasného stanoviska pre 
umiestnenie líniovej stavby navrhovatel'a Slovenská správa ciest, Investičná 
výstavba a správa ciest. 

VYVOLANÉ INVESTÍCIE 

20.320-00 Úprava potoka Vydumanec 
V rámci rekonštrukcie križovatky dôjde aj k rozšíreniu cesty 1/18 v úseku od 
križovatky s ulicou Obrancov mieru po križovatku s ulicou Záhradná. V rámci úpravy 
potoka bude jestvujúci priepust predÍžený pod budúci pravý jazdný pás cesty 1/18 a 
koryto potoka preložené do predÍženého priepustu z rámových železobetónových 
prefabrikátov IZM 23/1 O (3400 x 1900) až po vyústenie do rieky Torysa. Celková 
úprava potoka Vydumanec bude cca 60 m. 

21.401-00 Úprava cestnej svetelne signalizácie 
V rámci rekonštrukcie križovatky dôjde k zvýšeniu počtu jazdných pruhov na 
ramenách križovatky: 
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Ulica Levočská- smer Vranov nad Topľou- Poprad- z troch na štyri (dva jazdné 
pruhy pre priamy smer (smer Poprad, jeden jazdný pruh pre odbočenie vľavo 
(smer Košice), jeden jazdný pruh pre odbočenie vpravo (smer Sídlisko Ili) 
Ulica Vlada Clementisa- z dvoch na štyri (dva jazdné pruhu pre odbočenie vľavo 
(smer Vranov nad Topľou, dva jazdné pruhy pre priamy smer (smer Košice)) 
Ulica Obrancov mieru- z dvoch na štyri (dva jazdné pruhy pre odbočenie vľavo 
(smer Poprad), jeden jazdný pruh pre priamy smer (smer Sídlisko 111), jeden 
jazdný pruh pre odbočenie vpravo (smer Vranov nad Topľou) 

• Zvýšením počtu jazdných pruhov, rozšírením dotknutých komunikácií a úpravou 
deliacich ostrovčekov dôjde k zmene organizácie dopravy v križovatke, čo si vyžiada 
úpravu cestnej svetelnej signalizácie (CSS) a káblových rozvodov CSS. 

• Úprava CSS bude zahŕňať demontáž jestvujúcich signalizačných stožiarov 
s návestidlami vrátane káblového rozvodu CSS. Nové návestidlá pre vozidlá budú 3-
komorové <!>300mm. Nové návestidlá budú osadené na signalizačné stožiare 
nadzemnej výšky 6 m s výložníkmi dÍžky 6 m, umiestnené v novozriadených 
ostrovčekoch križovatky a na hranici križovatky. 

• Káblové vedenie k novým signalizačným stožiarom a majákom bude prevedené 
káblami CYKY, pod komunikáciou bude uložené v rúre HDPE<j>11 O + rezerva, s min. 
krytím 1 m (preklenutie vetiev križovatky sa prevedie riadeným pretlakom), vo 
voľnom teréne bude uložené v pieskovom lôžku s mechanickou ochranou HOPE 
doskami. 

• Križovanie s ostanými inžinierskymi sieťami sa prevedie v koordinácii v zmysle STN 
73 6005. Celková dÍžka rozvodov CSS bude cca 200m. 

22. Správa a zimná údržba prešovských ciest, spol. s r.o. Prešov požaduje v ďalšom 
stupni PD riešiť synchronizáciu tejto križovatky s križovatkou Levočská- M. Čulena
Volgogradská, nakoľko toho času je synchronizácia zrealizovaná na križovatkách: 

Levočská- Obr.mieru- Vl. Clementisa, 
Levočská - Okružná - Janouškova 
Levočská - Sabinovská - Hlavná - Duklianska 
Duklianska- Vajanského 

23. 501-00 Úprava cestnej kanalizácie 
Objekt bude riešiť úpravu polohy jestvujúcich vpustov, úpravu napojení jestvujúcich 
vpustov a nových odvodňovacích prvkov do jestvujúcej kanalizácie, výmenu a 
výškovú úpravu jestvujúcich kanalizačných poklopov jestvujúcej kanalizácie. 

24.502-00 Úprava jednotnej kanalizácie 
V úseku cesty 1/18 v mieste križovatky Levočská - Obrancov mieru z dôvodu 
rekonštrukcie križovatky vyplýva potreba úpravy jednotnej kanalizácie. 
Bude realizovaná úprava 1 O ks narušených jestvujúcich vstupov do kanalizačných 
šácht. Nové vstupy budú osadené na úroveň novej nivelety vozovky. 

25. V ďalšom stupni PD doplniť detaily vyriešenia odvedenia vôd z povrchového odtoku z 
jednotlivých častí komunikácií a úpravy potoka Vydumanec. 

Pred vydaním stavebného povolenia na rekonštrukciu jestvujúceho mosta a na 
stavbu nového mosta je potrebné požiadať o súhlas orgánu štátnej vodnej správy 
-Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o ŽP (ŠVS) 
Vypracovať plán povodňových zabezpečovacích prác počas výstavby 
a rekonštrukcie jednotlivých mostných objektov. 
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26.503-00 Preložka vodovodu DN200 
V mieste križovatky Levočská - Obrancov mieru cesty 1/18 dôjde ku križovaniu 
komunikácie s jestvujúcim vodovodným potrubím DN/ID 200 - vodovod pitnej vody. 

Potrubie (l.úsek) v mieste križovania s ul. Obrancov mieru bude uložené kolmo na 
os komunikácie v oceľovej chráničke DN500mm. DÍžka chráničky bude 21 ,O m. 
Potrubie (2.úsek) v mieste križovania s ul. Levočskou bude uložené kolmo na os 
komunikácie v oceľovej chráničke DN500mm. DÍžka chráničky bude 27,0m. 
Potrubie v chráničke bude uložené pomocou klzných objímok. Obidve križovania 
budú realizované pretláčaním. Na trase oboch úsekov budú osadené armatúrne 
šachty AŠ1, AŠ2, AŠ3 zo železobetónu s prefabrikovaným stropom. 
Potrubie (2.úsek) bude prepojené: 

s jestvujúcim potrubím LT DN1 OOmm prepojom LT DN1 OOmm v dÍžke 35,0m 
s jestvujúcim potrubím L T DN 150mm prepojom L T DN 150mm v dÍžke 30,0m 
s jestvujúcim potrubím L T DN500mm prepojom L T DN200mm v dižke 1 O,Om 

Na trasé prepojov DN 1 OO a DN 150 bude umiestnená armatúrna šachta, v ktorej 
bude umiestnený vodomer a redukčný ventil. 
S vydaním územného rozhodnutia stavby podľa predloženej PD spoločnosť VVS, 
a.s. závod Prešov súhlasí s nasledovnými podmienkami: 
Pri návrhu PD pre stavebné povolenie je nutné rešpektovať vodovodné a 
kanalizačné potrubia v správe VVS, a.s. závod Prešov v zmysle Zákona 
č.442/2002 Z.z. § 19. Pásmo ochrany verejného vodovodu a verejnej kanalizácie 
tvorí pás o šírke 1,5 m na obe strany od vonkajšieho okraja vodovodného a 
kanalizačného potrubia do priemeru 500 mm a 2,5 m na obe strany od 
vonkajšieho okraja vodovodného a kanalizačného potrubia nad priemer 500 mm. 
Nad potrubiami a v ich ochrannom pásme je zakázané stavať stavby s pevnými 
základmi a realizovať činnosť, ktoré by ohrozili prevádzku verejného vodovodu a 
kanalizácie, alebo zhoršili prístup k potrubiam. 
Pri navrhovanej preložke vodovodného potrubia je potrebné postupovať v zmysle 
§35 zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kan~lizáciách, 
ktorý znie: Preložka verejného vodovodu a verejnej kanalizácie 
(1) Preložkou verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie sa rozumie 
čiastková zmena ich smerovej alebo výškovej trasy alebo premiestnenie 
niektorých prvkov tohto zariadenia. 
(2) Preložku možno vykonať len s písomným súhlasom vlastníka verejného 
vodovodu alebo verejnej kanalizácie, pripadne prevádzkovateľa vtedy. ak nie sú 
dotknuté požiadavky na zabezpečenie vody na hasenie požiarov. Tým nie sú 
dotknuté povinnosti vyplývajúce z osobitného predpisu 22). 
(3) Vlastník verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie alebo z jeho 
poverenia prevádzkovate!' je povinný stavebníkovi preložky verejného vodovodu 
alebo verejnej kanalizácie oznámiť svoje písomné stanovisko k navrhovanej 
preložke do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti. 
(4) Náklady na preložku verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie znáša 
osoba, z podnetu ktorej sa uskutočnila, ak osobitný predpis 23) neustanoví inak. 
(5) Vlastníctvo verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie sa po realizácii 
preložky nemení. 
(6) Ten. kto potrebu preložky vyvolal, je povinný odovzdať vlastníkovi verejného 
vodovodu alebo verejnej kanalizácie dokončenú stavbu po vydaní kolaudačného 
rozhodnutia vrátane príslušnej dokumentácie skutočného zrealizovania stavby a 
súvisiacich dokladov. 
Ďalší stupeň PD pre stavebné povolenie VVS, a.s. závod Prešov, ako 
prevádzkovateľ verejného vodovodu a verejnej kanalizácie požaduje predložiť na 
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vyjadrenie. V štádiu rozpracovania PD pre SP doporučujeme konzultovať s 
prevádzkovateľom verejného vodovodu a verejnej kanalizácie. 

27. 503-00 Úprava horúcovodu 
Existujúci vykurovací rozvod prichádza do kolízie s navrhovaným rozšírením štátnej 
cesty 1/18, ako aj na ulici Obrancov mieru smer Košice a za svetelnou križovatkou 
na ulici Vlada Clementisa. 

V mieste križovania štátnej cesty 1/18 bude preložka ÚK spočívať v novom 
pretlaku pod cestou a ďalej bude pokračovať rozvod v súbehu s cestou v zeleni 
až po komunikáciu ulica Obrancov mieru. Križovanie rozvodu ÚK s touto 
komunikáciou bude realizované ako pretlak pod cestou. Za pretlakom bude 
potrubie pokračovať v asfaltovom chodníku. Preložka rozvodu ÚK bude ukončená 
napojením na existujúci rozvod ÚK v zeleni za umiestňovaným bezbarierovým 
chodníkom. V mieste rozšírenia cesty na ulici Clementisa budú existujúce 
potrubia uložené v chráničke - predlženie chráničky pod komunikáciou v dlžke 
cca 10m. 
Z preložky rozvodu ÚK (hlavný napájač) budú zhotovené nové odbočky pre 
napojenie existujúceho rozvodu, ktorým bude vedené vykurovacie médium na 
prípravu tepla a teplej vody v jednotlivých objektoch. 
Preložka potrubného rozvodu bude v dlžke cca 470 m. 
Trasa vykurovacieho rozvodu bude vedená vo verejnom priestranstve 
bezkánalovým podzemným vedením z pred izolovaných potrubí s 1 x zosilnenou 
izoláciou. 
V úsekoch, kde je potrubný rozvod navrhovaný vo voľnom výkope, bude potrebné 
vykonať pred samotnými zemnými prácami sondy, aby sa predišlo prekopaniu 
inžinierskych sietí. 
V mieste križovania vykurovacieho rozvodu s komunikáciou na ulici Levočská 1/18 
v dlžke 24 m a Obrancov mieru smer Košice v dÍžke 23 m budú zhotovené 
pretlaky podľa požiadaviek správcov. Pretlaky popod cestnú komunikáciu budú 
spočívať v pretlačení potrubia príslušnej dimenzie a následne zasunutí 
vykurovacieho potrubia, ktoré bude vystredené v ochrannom potrubí. 

28. 550-00 Úprava horúcovodu 
V mieste križovania štátnej cesty 1/18 bude preložka ÚK spočívať v novom pretlaku 
pod cestou a ďalej bude pokračovať rozvod v súbehu s cestou v zeleni až po 
komunikáciu ulica Obrancov mieru. Križovanie rozvodu ÚK s touto komunikáciou 
bude realizované ako pretlak pod cestou. Za pretlakom potrubie bude pokračovať 
v asfaltovom chodníku. Preložka rozvodu ÚK bude ukončená napojením na 
existujúci rozvod ÚK v zeleni za umiestňovaným bezbarierovým chodníkom. 
V mieste rozšírenia cesty na ulici Clementisa budú existujúce potrubia uložené 
v chráničke - predlženie chráničky pod komunikáciou v dlžke cca 1 O m. 

Z preložky rozvodu ÚK (hlavný napájač) budú zhotovené nové odbočky pre 
napojenie existujúceho rozvodu, ktorým bude vedené vykurovacie médium na 
prípravu tepla a teplej vody v jednotlivých objektoch. 
V mieste križovania vykurovacieho rozvodu s komunikáciou na ulici Levočská 1/18 
v dÍžke 24 m a Obrancov mieru smer Košice v dlžke 23 m budú zhotovené 
pretlaky podľa požiadaviek správcov. 

29. Spravbytkomfort, a.s. Prešov požaduje použiť potrubie s 1 x zosilnenou izoláciou. 
Pretlaky riešiť ochranným potrubím, do ktorého sa po pretlačení zasunie 
vykurovacie potrubie a to musí byť vystredené v ochrannom potrubí! 
Potrubie osadiť detekčnými vodičmi monitorovacieho systému prípadného 
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úniku vody. Realizáciu uvedených prekládok požadujeme vykonať v dobe max. 6-tich 
dní, kvôli odstávke dodávky TUV! Predpokladaný termín odstávky je v polovici júla 
2014 

30.601-00 Preložka VN-22kV vonkajšieho vedenia linky č.554, a vonkajšej VN-
22kV prípojky pre TS Miklanek 
Jestvujúce VN vzdušné vedenie V-554 (3x AlFe 70/11-1 mm2

) sa zdemontuje vrátane 
podperných bodov od úsekového odpínača pri prechode linky V-345 z káblového 
vedenia na vonkajšie vedenie za SS-Poľná až po priehradový podperný bod BR554-
AA 1 pri TS0586-0501-Miklanek. Celková dÍžka demontovaného úseku vonkajšieho 
vedenia bude 340 m s demontovaním 3ks priehradových stožiarov, 4ks betónových 
stožiarov, 2ks úsekových vypínačov a vodičov. Vonkajšie vedenie linky V-554 bude 
nahradené káblovým vedením 3x 22-AXEKVCEY 1 x240mm2

, ktoré sa naspojkuje na 
jestvujúci vývod linky V554 zo spínacej stanice SS0586-01-Prešov-Poľná TS1 (22-
AXEKVCEY 1x240mm2

), a bude uložené v súbehu s vedeniami V-552 a V-553 v 
chráničkách nového mostného objektu. Pred železničnou traťou Prešov - Plaveč 
káblové vedenie prekrižuje cestu 1/18 a bude vyústené cez nový úsekový odpínač na 
vonkajšie vedenie na jestvujúcom priehradovom stožiari pri TS0586-0501-Miklanek. 
Celková dfžka nového káblového vedenia bude 160 m. Na priehradovom stožiari sa 
zriadi aj nový úsekový odpínač pre TS0586-0501-Miklanek. VN prípojka pre TS0586-
0501-Miklanek sa presmeruje na stožiari na poťah vedúci ďalej do 8R554-AB a 
prázdny poťah sa demontuje. Pred prípravou PD v stupni DSP sa prevedie kontrola 
vrcholových ťahov vodičov priehradového stožiara BR554-AA 1 pri TS0586-0501-
Miklanek a priehradového stožiara BR345-AA (prechod V-345 z kábla na vzduch). 

31.602-00 Preložka VN-22kV káblových vedení liniek č. 334, 552, 553, 554 
Jestvujúce VN vedenia V-5S2 (3x AXEKVCEY 1 x240mm2

) a V-553 (3x AXEKVCEY 
1 x240mm2

} sa preložia do chráničiek umiestnených v chodníkovej rímse nového 
mostného objektu umiestneného vpravo od jestvujúceho mostného objektu v smere 
Poprad - Vranov nad Topl'ou. Celková dÍžka preložených káblových vedení bude 11 O 
m. Jestvujúce VN vedenie V-334 (1x 22-ANKTOYPV 3x185mm2

) sa nahradí VN 
vedením 3x 22-AXEKVCEY 1 x240mm2

) v rozsahu od spínacej stanice SS0586-01-
Prešov-Pol'ná po hybridnú spojku pred železničnou traťou ZSR-Prešov-Piaveč. 
Preložené vedenie V-334 bude uložené v súbehu s VN vedeniami V-291, V-292, V-
363n po nájazdovú rampu pre chodcov, ďalej bude vedené pozdÍž chodníka v 
súbehu s VN vedeniami V-S52 a V-553, a na novom mostnom objekte bude uložené 
do chráničiek umiestnených v chodníkovej rímse. Nahradené a preložené VN 
vedenie V-334 sa naspojkuje hybridnou spojkou na jestvujúce káblové vedenie 1 x 
22-ANKTOYPV 3x185mm2 pred križovaním so železničnou traťou ŽSR. Celková 
dÍžka nahradeného a preloženého káblového vedenia bude 240m. 

32.603-00 Preložka VN-22kV káblových vedení liniek č. 291, 292, 555 
Káblové VN vedenia liniek V-291 (3x AXEKVCEY 1 x240mm2) a V-292 (3x 
AXEKVCEY 1x240mm2) v spoločnom výkope sa preložia mimo cesty 1/18 (obj. 100-
00) a súbežného chodníka (103-00). Dfžka preložky káblových vedení bude 100m. 
V rámci obj. 603-00 sa preloží aj nové káblové vedenie VN-363n (3x NA2XS2Y 
1 x150mm2 RM/25) v spoločnej trase s V-291, V-292 napájajúce VN rozvádzač za 
objektom Kaufland, realizované v rámci prestavby SS058601-Prešov-Poľná. Pod 
navrhovaným rozšírením cesty 1/18 sa zriadia aj dve rezervné chráničky z ocel'ových 
-rúr DN200, z hľadiska významu trasy VN vedení V-291 a V-292 napájajúclch 
SS0586-01-Prešov-Pol'ná z ES-11 0/22kV Prešov l. a jej budúcej rekonštrukcie. 
Vzhľadom na význam spomínaného koridoru VN vedení a potenciálnu časovú kolíziu 



17 

jeho preložky s pripravovanou rekonštrukciou ES Prešov 1., je potrebné tieto zámery 
vzájomne zosúladiť, tak aby nedošlo k ohrozeniu spol•ahlivosti zásobovania časti 
mesta Prešov elektrickou energiou. 

33.604-00 Preložka VN-22kV káblovej prípojky pre TS Jednota 
Káblové VN vedenie V-555 (1 x 22-ANKTOYPV 3x240mm2

) bude nahradené 
vedením 3x AXEKVCEY 1 x240mm2 v dÍžke 270 m od SS0586-01-Prešov-Poľná až 
po hranicu trvalého záberu stavby. 

34.605-00 Ochrana VN-22kV káblového vedenia linky č. 550 na ul. Obrancov 
Mieru 
Káblové VN vedenie V-550 (1x 22-ANKTOYPV 3x185mm2

) križuje ul. Obrancov 
Mieru. V rámci rozšírenia cesty v mieste kríženia sa káblové vedenie pod rozšírenou 
komunikáciou ochráni pred mechanickým poškodením uložením do plastových 
žľabov s ich obetónovaním v dÍžke 5 m. 

35.610-00 Ochrana NN káblových vedení VSD z TS Mi kianek na ul. Levočská 
Káblové NN vedenie 2x A YKY -J 3x240+ 120mm2 z trafostanice Mi kianek na ul. 
Levočská križuje ul. Levočská. V rámci rozšírenia cesty 1/18 sa prevedie ochrana 
pred mechanickým poškodením vložením káblov do plastových žl•abov s ich 
obetónovaním - predlženie chráničky v mieste rozšírenia cesty 1/18 v dÍžke 1 O m. 
Káblové vedenie NN v správe VSD, a.s. je v súbehu s vedením AYKY-J 
3x120+70mm2

, ktoré je v správe spol. Brahama. 

36.611-00 Ochrana NN káblových vedení VSD na ul. Obrancov Mieru 
Káblové NN vedenia 3x NAYY-J 4x150mm2 a 3x AYKY-J 4x120+70mm2 križujú ul. 
Obrancov Mieru. V rámci rozšírenia cesty v mieste kríženia sa káblové vedenia pod 
rozšírenou komunikáciou ochránia pred mechanickým poškodením uložením do 
plastových žl'abov s ich obetónovaním - predlženie chráničky v mieste rozšírenia 
komunikácie v d(žke 2 x 7 m. 

37.612-00 Ochrana NN káblových vedení Brahama na ul. Levočská 
Káblové NN vedenie 1x AYKY-J 3x120+70mm2 v správe spol. Brahama z TS 
Miklanek križuje ul. Levočská. V rámci rozšírenia cesty 1/18 sa prevedie ochrana 
pred mechanickým poškodením vložením káblov do plastových žľabov s ich 
obetónovaním - predlženie chráničky v mieste rozšírenia cesty 1/18. Káblové vedenie 
NN je v súbehu s vedením 2xAYKY-J 3x240+120mm2

, ktoré je v správe spol. VSD, 
a.s. 

38. S pred lože nou PD, po technickej stránke VSD a.s. Košice súhlasí s nasledujúcimi 
podmienkami a pripomienkami : 

K S0-601-00 Preložka VN-22kV vonkajšieho a káblového vedenia linky č.554-V 
prípade nedostatočnej dimenzie jestvujúcich stožiarov je potrebné ich vymeniť za 
vyhovujúce stožiare, s touto otázkou súvisí aj demontáž resp. ponechanie 
druhého vol'ného poťahu z dôvodu mechaniky jestvujúceho vedenia V554. 
Predložená PD je vypracovaná v súlade s vyjadrením VSD, a.s.: K žiadosti k 
existencii sieti (list č. 3170P0/64/PIS/2013, zo dňa 09.05.2013) a v náväznosti na 
pracovné stretnutie VSD a.s. a SSC u projektanta stavby dňa 24.07.2013 
Pre stavebné povolenie požadujeme predložiť PD v realizačnom stupni na 
vyjadrenie a odsúhlasenie. 
Preložky elektroenergetických rozvodných zariadení upravuje zákon č. 251/2012 
Z.z. nasledovne: §45 Preložka elektroenergetického rozvodného zariadenia 
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( 1) Preložkou elektroenergetického rozvodného zariadenia na účely tohto 
zákona je premiestnenie niektorých prvkov elektroenergetického rozvodného 
zariadenia alebo zmena jeho trasy. 
(2) Náklady na preložku elektroenergetického rozvodného zariadenia je 
povinný uhradiť ten, kto potrebu preložky vyvolal, ak sa vlastník 
elektroenergetického rozvodného zariadenia a ten, kto potrebu preložky 
vyvolal, nedohodnú inak. Preložku elektroenergetického rozvodného 
zariadenia vykonáva prevádzkovateľ sústavy alebo za podmienok ním určená 
aj iná oprávnená osoba. 
Vlastníctvo elektroenergetického rozvodného zariadenia sa preložkou nemení. 

- V zmysle zákona o energetike č. 251/2012 Z.z. v znení neskorších predpisov 
možno realizáciu preložky energetických zariadení vykonať jedným z dvoch 
spôsobov: 

Voľba č. 1: Žiadateľ o vykonanie preložky požiada VSD ako prevádzkovateľa 
distribučnej sústavy o vykonanie samotnej preložky. V prípade, že VSD s 
preložkou zariadenia súhlasí, bude medzi vlastníkom a žiadateľom uzatvorená 
zmluva o podmienkach realizácie preložky elektroenergetického rozvodného 
zariadenia (EZ). 
Voľba č. 2: Žiadateľ o vykonanie preložky vyžiada súhlas s vykonaním 
preložky, t.j. žiadateľ si uplatní právo vybrať realizátora preložky. Vlastník 
(VSD) so žiadateľom uzavrú vzájomne zmluvu o súhlase s realizáciou preložky 
elektroenergetického rozvodného zariadenia 

- V prípade voľby č. 2 VSD, a.s. ako vlastník EZ si vyhradzuje právo schválenia 
spôsobu a termínu preložky tohto zariadenia. V prípade, že k tomuto 
schváleniu nedôjde, VSD, a.s. nesúhlas( s realizáciou preložky EZ. Toto 
schválenie musí byť vykonané minimálne 25 dní pred plánovaným termínom 
preložky. 

Žiadateľ je povinný pri vol'be č.1 aj pri voľbe č.2: 
dať vypracovať realizačnú projektovú dokumentáciu preložky (v prípade 
potreby, dať ju odsúhlasiť oprávnenou organizáciou) 
zabezpečiť úplný inžiniering stavby, tj.: 

Platné vyjadrenia dotknutých orgánov, osôb a správcov podzemných 
inžinierskych sietí 
Právoplatné stavebné povolenie 
Geometrický plán na zameranie rozsahu vecného bremena, resp. na 
odčlenenie pozemku pod kioskovou transformačnou stanicou 

- Zmluvu o zriadení vecného bremena, resp. kúpnu zmluvu 
Vyjadrenie oprávnenej osoby k projektu (TI) 

vybaviť povolenie na predčasné užívanie stavby 
geodeticky vytýčiť stavbu. podl'a geometrického plánu na vecné bremená 
v prípade zmluvy o súhlase s realizáciou preložky zabezpečiť realizáciu preložky, 
následne odbornú prehliadku a odbornú skúšku, ak sa jedná o zariadenie VN aj 
úradnú skúšku 

- v prípade zmluvy o súhlase s realizáciou preložky zabezpečiť technickú 
kolaudáciu stavby 

- v prípade zmluvy o súhlase s realizáciou preložky zabezpečiť kolaudáciu stavby 
odovzdať všetku dokumentáciu k preložke 

- v prípade zmluvy o podmienkach realizácie preložky uhradiť faktúru 
Projektovú dokumentáciu je potrebné zaslať VSD a.s. Košice na posúdenie a 
odsúhlasenie v papierovej aj digitálnej forme (*.pdf). 
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39.620-00 Preložka verejného osvetlenia na ul. Levočská, Vl. Clementisa, 
Obrancov Mieru 
Na vybrané trakčné stožiare bude na nové jednoramenné, dvojramenné resp. 
trojramenné výložníky nainštalované výbojkové svietidla príslušného výkonu 
stanoveného na základe výpočtu tak, aby spfňali podmienky STN 36 osvetlenie 
komunikácii. Vybrané trakčné stožiare bude potrebné vyzbrojiť izolovanou poistkovou 
svorkovnicou vo vnútri stožiara. Od svorkovnice k svietidlám budú uložené vodiče 
CYKY 3Cx2,5mm2

• 

Všetky napájacie káble k stožiarom budú nové od RVO. Káble dimenzie A YKY 
4x35mm2 budú uložené vo výkopoch spolu so zemniacím pásom FeZn 30x4mm. 

40. V ďalšom stupni PD O.S.V.O.comp., a.s. Prešov požaduje uloženie kábla CYKY 
4x16 v celej trase v chráničke. Jestvujúca diaľkove riadená RVD a pôvodné svietidlá 
budú použité v preložke VO, preto je potrebné v demontážnom a montážnom 
výkrese uviesť aj číslovanie stožiarov s daným typom svietidiel podľa pasportizácie 
správcu VO. Pre navrhované rozmiestnenie stožiarov a triedu doložiť svetlotechnický 
výpočet. 

41.625-00 Úprava trolejového vedenia 
V celej stavbe dôjde k zmene polohy trolejovej stopy. Rozšírenie komunikácie priamo 
koliduje s trakčnými stožiarmi. 
- Trolejové vedenie: 
Nové trolejové vedenie bude riešené vodičom Cu 1 OO mm2 ako vedenie pružne 
kompenzované podvesené na priamych prevesoch. Na existujúce trolejové vedenie 
budú pdpojené pomocou prúdových trolejových svoriek. Trolejové vedenie bude 
kotvené na prevesy pomocou štandardných armatúr. 

Trakčné stožiare: 
Kotvenie trolejových stôp a prevesov bude riešené na nových trakčných stožiaroch 
v počte 60 ks. Trakčné stožiare bude oceľové rúrové min. výšky 10,5 m. 

Výhybky, kríženia: 
Poloha trolejovej stopy si vyžiada aj novú polohu a typ výhybiek a krížení trolejového 
vedenia. V rámci stavby bude realizované 3ks elektrické ťahové výhybky, ktoré budú 
diaľkovo ovládané z trolejbusov. Súčasťou riešenia budú aj tri nové zjazdné výhybky 
ťahové bez DO. V rámci kríženia trolejových stôp v križovatke budú inštalované tri 
nové kríženia príslušných uhlov. Všetky vyššie uvedené zariadenia budú ukotvené 
podvesmi na nových prevesoch, ktoré budú uchytené na nových stožiaroch. Do 
výhybiek musí byť kompatibilné s vysielačmi DO, ktoré sú nainštalované vo 
vozidlách. 

Napájače a úsekové deliče: 
Výstavbou nových trakčných stožiarov budú dotknuté aj existujúce napájacie body 
trolejového vedenia a úsekové deliče. Poloha napájačov a UD ostáva nezmenená. 
Pre napájače trolejového vedenia budú realizované nové káble od traťových 
rozvádzačov cez vypínače na stožiaroch. 

Kríženia TV s traťou ŽSR Prešov - Plaveč: 
Stavbou bude dotknuté aj kríženie trolejového vedenia trolejbusov a troleja 
železničnej trate Prešov - Plaveč na Levočskej ulici. Na základe doterajších 
skúsenosti technické riešenie sa nemení. Obe kríženia budú mať novú polohu. 
V princípe ostáva trolejové vedenie ŽSR neutrálne a trolejové vedenie trolejbusov 
aktívne. 

42.Súčasné smerovanie trolejových tratí navrhuje DPMP, a.s. rozšíriť o jednostopové 
vedenie z Levočskej ulice v priamom smere cez križovatku na Poprad. Táto zmena 
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súvisí v tomto priestore s plánovaným prestupným "terminálom" z regionálnej 
dopravy na MHD. 
- Taktiež DPMP urguje skrátenie dÍžky prerušenia dopravy na železničnom 

priecestí "Levočská" z dôvodu prejazdu vlaku v smere na Sabinov, ktorá 
v súčasnosti trvá 5 až 1 O minút. Závory sa zatvárajú už pri výjazde vlaku 
z Hlavnej stanice. V opačnom smere pri prejazde vlaku sú závory spustené len 1 
minútu! 
Plánovanie výstavby jednotlivých objektov bude nevyhnutné koordinovať 
s možnosťami DPMP, a.s. zvládnuť prepravu cestujúcich. 
Stavebník ku stavebnému konaniu predloží projektovú dokumentáciu SO 625-00 
Úprava trolejového vedenia, SO 626-00 preložka spätných napájacích káblov 
DPMP. Stavebník požiada o vyjadrenie a vydanie stavebného povolenia na 
vyššie uvedené stavebné objekty orgán verejnej správy - vyšší územný celok 
ako špeciálny stavebný úrad pre stavby mestských dráh. Etapy výstavby 
naplánovať tak, aby v čo najmenšom rozsahu a čo najkratší čas narušila 
premávku trolejbusovej dopravy. Úplná výluka trolejbusovej dopravy na sídlisku 111 
a ll je možná len v mesiacoch júl, august počas prázdnin. V inom čase DPMP 
nedisponuje dostatočným počtom autobusov, s ktorými by trolejbusovú dopravu 
nahradil. Premávku trolejbusov zachovať čo najdlhšie., najmä v smere 
Clementisova Obrancov mieru, ak už dôjde k výluke na Levočskej ulici. 

43.625-00 Preložka spätných a napájacích káblov DPMP 
V rámci stavby dôjde ku kolízii s existujúcimi káblami DPMP, ktoré napaJaJU 
trolejbusovú trať. V miestach kde sa existujúce káble súvisle dostávajú pod budúcu 
komunikáciu budú tieto káble preložené do nových trás mimo vozovku. V miestach 
kde dôjde ku kolmému kríženiu káblov s komunikáciou tieto budú chránené pomocou 
TK (dvojdielnych) žľabov, ktoré budú obetónované. 
- Nové káble budú typu 6-AYKCY 1x500 mm2

. Súčasne budú vymenené prívodné 
vedenia k napájačom a vzdušný prepoj nad riekou Torysa uložený do chráničiek 
v konštrukcii nového mosta. 

44.650-00 Preložka miestnych telekomunikačných káblov ST na ul. Levočská 
Rozšírenie cesty na ul. Levočská bude zasahovať do trasy miestnych 
telekomunikačných vedení v správe Slovak Telekom, a.s. V križovatke Levočská -
Obr. mieru (1. úsek) sú telekomunikačné káble vedené v 20-otvorovej tvárnicovej 
trati, pod spevnenými komunikáciami sú uložené v 6-otvorových káblových 
podchodoch (pod cestou ul. Obr. mieru a pod cestou ul. Levočská). V ll. úseku 
pozdÍž cesty ul. Levočská sú káble uložené v 20-otvorovej tvárnicovej trati po pravej 
strane smerom na Vranov nad Topl'ou s káblovými šachtami, ktorý končí pred 
jestvujúcim mostom cez rieku Torysa šachtou č. D-16. Trasa telekomunikačných 
káblov ďalej pokračuje v 111. úseku po jestvujúcom moste cez rieku Torysa po pravej 
strane smer VT aj po ľavej strane smer VT. Káble sú uložené v postranných 
chodníkoch v 2x 4-otvorových tvárnicových tratiach a v oceľových rúrach 3x na ľavej 
strane mosta, po pravej strane mosta v súbehu s vedeniami VN. 

Káblové trasy budú prekladané postupne v súvislosti so stavebnými úpravami na 
objekte cesty a mostov. Preložky budú realizované káblami typu TCEPKPFLE 
s príslušnou kapacitou. 

- V l. úseku, ll. úseku budú káble uložené v 20-otvorovom preloženom káblovode 
(rieši obj. 661-00), v 111. úseku budú káble uložené v rímse nového mostného 
objektu na pravej strane smer Vranov nad Topľou (resp. rekonštruovanej rímse 
na ľavej strane jestvujúceho mosta). 
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Káblové vedenia pod chodníkom budú uložené v pieskovom lôžku, pod 
spevneným i komunikáciami v obetónovanom káblovode z rúr HDPE<!>11 O, vo 
voľnom teréne v pieskovom lôžku. Križovanie s ostanými inžinierskymi sieťami sa 
prevedie v koordinácii v zmysle STN 73 6005. Celková pôdorysná dÍžka preložky 
káblových vedení bude cca 500 m. 

45. Telekomunikačné zariadenia združenia SAN ET, ktoré sú v správe a údržbe 
spoločnosti EL TODO SK, a. s. sa v dotknutom území nachádzajú. 
1. S prekládkou siete SAN ET v zmysle predloženej DUR súhlasíme. 
2. Pred realizáciou prác požadujeme predložiť na schválenie realizačný projekt 

prekládky. 
3. Nakoľko združenie SANET má platné územné rozhodnutie (s kladným 

stanoviskom SSC) na realizáciu siete SANET, ktorej trasa bude prechádzať aj 
cez mostné teleso MO 018-445 žiadame o pokládku chráničky do tohoto 
mostného telesa pre potreby siete SANET, aby sme sa v budúcnosti vyhli väčším 
zásahom do jeho konštrukcie. 

4. V prílohe zasielame orientačný zákres. 
5. Pred realizáciou horeuvedenej stavby žiadajte o vytýčenie trasy SANET-u. 

46. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. zasielame svoje stanovisko k technickému 
riešeniu: 650-00.2 Preložka optickej trasy UPC a SANET 

l.úsek - rozšírenie jazdných pruhov na Obrancov mieru. Žiadame ochrániť trasu 
pod navrhovaným rozšírením jazdného pruhu plastovými . žľabmi ZEKAN3, 
nakoľko ZE KAN 1 je rozmerovo nevyhovujúci. Pri riadenom pretlaku bola použitá 
chránička 11 O mm, ktorá do žľabu ZEKAN1 nevojde, čím by bolo problematické 
prepojenie existujúcej chráničky a nového žl'abu a znemožnené do existujúcej 
chráničky 11 O mm doplniť ďalšie HOPE v prípade potreby. 
ll.úsek- na úvod chcem upozorniť, že existujúca HOPE spoločnosti UPC podľa 
pôvodného projektu nie je vedená po severnej strane mosta, ako je zaznačené v 
projektovej dokumentácii. Podl'a PD po prechode železničnoú traťou prechádza 
popod most na jeho južnú stranu a po nej prechádza ponad Torysu, kde 
pokračuje ďalej. Skutkový stav odporúčam pred realizáciou preveriť. 
Prekladaná optická trasa spoločnosti UPC medzi šachtami D-12 a XXXVII! môže 
byť uložená do novovybudovaného kábelovodu Slovak Telecom. V prípade 
neprijateľných obchodných podmienok zo strany Slovak Telecom, môže byť 
chránička HOPE 40 uložená vedl'a kábelovodu do jedného výkopu. 
lll.úsek - s technickým riešením súhlasíme. Žiadame však realizovať povrch 
chodníka tak, aby šachta SP5 bola v budúcnosti dostupná pre realizáciu 
optických prác (zafúknutie optických káblov, ... ). Ako kryt chodníka odporúčame 
zámkovú dlažbu. 

- Súčasne žiadame, aby sa počas stavebných prác zrealizovalo prepojenie šachty 
SP 5 s kolektorom Slovak Telecomu 1 ks chráničky HOPE 40. Toto prepojenie 
oboch našich trás je pre nás kľúčové a predmetnou stavbou bude v budúcnosti 
znemožnené. Na nákladoch na tieto práce spoločnosť UPC Broadband Slovakia, 
s.r.o. je ochotná podieľať sa. 

- Súčasne chcem zdôrazniť, že v zmysle Zákona 351/2011 Z.z. § 66 ods. 10, 
prekládka siete sa realizuje na náklady investora. "Preložkou vedenia je 
premiestnenie niekol'kých jeho prvkov alebo zmena jeho trasy. Preložkou vedenia 
sa rozumie aj vybudovanie nového vedenia, ktoré funkčne nahradí pôvodné 
vedenie. Preložkou vedenia, ktorú nevyvolal vlastník alebo prevádzkovate!' 
dotknutého vedenia možno vykonať len po dohode a za podmienok dohodnutých 
s podnikom. Náklady takejto preložky uhrádza osoba, ktorá potrebu preložky 
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vyvolala. Ak zároveň dôjde k modernizácii vedenia, náklady na modernizáciu 
uhrádza podnik, ak sa nedohodlo inak. ll 

47. V uvedenej lokalite sa nachádzajú podzemné telekomunikačné vedenia spoločnosti 
CondorNet, s.r.o. Prešov, ktoré prechádzajú pozdÍž teplovodného potrubia 
spoločnosti SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Naše chráničky s telekomunikačným 
káblom sú taktiež uložené pod mostným telesom na ul. Levočskej v Prešove. 
- Súhlasíme so zakreslenou prekládkou našej siete a zároveň súhlasíme s vydaním 

územného rozhodnutia pre uvedenú stavbu. Zároveň prosíme skoordinovať 
práce s preložením našej telekomunikačnej siete tak, aby sa minimalizovalo 
prerušenie internetového pripojenia v danej oblasti. V prípade akýchkoľvek 
problémov pri realizácii prekládky prípadne poškodenia optického kábla nás 
okamžite informujte. 

48.660-00 Preložka dial'kových telekomunikačných káblov ST na ul. 
Levočská 

Rozšírenie cesty na ul. Levočská bude zasahovať do trasy diaľkových a optických 
telekomunikačných vedení v správe Slovak Telekom, a.s. V križovatke Levočská
Obr. mieru (1. úsek) sú káble vedené v 20-otvorovej tvárnicovej trati, pod 
spevnenými komunikáciami sú uložené v 6-otvorových káblových podchodoch (pod 
cestou ul. Obr. mieru a pod cestou ul. Levočská). V ll. úseku pozdÍž cesty ul. 
Levočská sú káble uložené v 20-otvorovej tvárnicovej trati po pravej strane smerom 
na VT s káblovými šachtami, ktorý končí pred jestvujúcim mostom šachtou č. D-16 
cez rieku Torysa. Trasa. telekomunikačných káblov ďalej pokračuje v 111. úseku po 
jestvujúcom moste cez rieku Torysa po pravej strane smer VT aj po l'avej strane 
smer VT. Po pravej strane sú káble uložené v postranných chodníkoch v 2x 4-
otvorových tvárnicových tratiach a po ľavej strane v oceľovej rúre DN225. Po 
prekrižovaní železnice pokračujú káble v IV. úseku pred bytovkou (parc. č. 3334, 
3332), ďalej sa trasa telekomunikačných káblov stáča na ulicu Záhradná. 

Káblové trasy budú prekladané postupne v súvislosti so stavebnými úpravami na 
objekte cesty a mostov. Preložky diaľkových káblov budú realizované káblami 
typu TCEPKPFLE s príslušnou kapacitou. Preložky optických káblov budú 
realizované optickými káblami tej istej dimenzie ako sú pôvodné OK. 
V l. úseku, ll. úseku budú káble uložené v 20-otvorovom preloženom káblovode 
(rieši obj. 661-00), v 111. úseku budú káble uložené v rímse nového mostného 
objektu na pravej strane smer Vranov nad Topl'ou (resp rekonštruovanej rímse na 
l'avej strane jestvujúceho mosta). Celková pôdorysná dÍžka preložky káblových 
vedení bude cca 500 m. 

49. S predloženou dokumentáciou Slovak Telekom, a.s. Bratislava súhlasí za dodržania 
nasledovných podmienok. 

Na Vami definovanom území sa nachádza telekomunikačné vedenie/rádiové 
zariadenie. S technickým riešením predmetnej PD v stupni DUR súhlasime. Ďalší 
stupeň PD je potrebné predložiť spoločnosti Slovak Telekom a.s. Bratislava na 
odsúhlasenie. 
Počas realizácie stavby je potrebné dodržať nasledovné podmienky ochrany 
telekomunikačných (vrátane rádiových) zariadení. Existujúce zariadenia sú 
chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 35112011 Z. z.) a zároveň je 
potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti 
rušeniu. 
V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou 
funkčnosťou. 
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Údaje o technickom stave zariadení je možné poskytnúť po náležite zdôvodnenej 
potrebe pri ich vytyčovaní. Vyzývame Vás preto, aby si Vami poverený zástupca 
dostavil na zakreslenie existujúcich zariadení do Vašich podkladov. Poverený 
zástupca pri zakresľovaní predloží toto vyjadrenie, splnomocnenie na 
zakresľovanie a svoj občiansky preukaz (OP). 

- 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. 
Žiadateľ je pri akýchkol'vek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené 
zariadenia, povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že 
zabezpečí: 
pred začatím zemných prác vytýčenie vyznačenie polohy zariadení priamo na 
povrchu terénu, 
preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorý budú vykonávať zemné práce, 
s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenie a tiež s podmienkami, ktoré 
boli na jeho ochranu stanovené, 
upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú 
odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia 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. hÍbiace stroje) vo vzdialenosti 1,5 mna každú stranu od 
vyznačenej polohy zariadenia, aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené 
proti akémukoľvek ohrozeniu a poškodeniu, 
zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním), 
bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne 
overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že 
nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez 
nášho vedomia), 
v prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná siať ST) 
je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia. 
V prípade premiestnenia telekomunikačného vedenia je potrebné vypracovať 
projektovú dokumentáciu. Žiadosť o vyjadrenie k projektovej dokumentácii je 
potrebné podať 
podmienky ochrany TKZ budú doplnené pri vytýčení, ktoré požadujeme objednať. 

- v prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je 
toto možné vykonať len so súhlasom správcu siete. 

- Je potrebné dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu 
vedení v plnom rozsahu. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti 
vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka ST o zákaze zriaďovania 
skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na 
existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok 
podzemných telekomunikačných vedení a zaradení. 
Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením 
povinností podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických 
komunikáciách v platnom znení. Vytýčenie polohy telekomunikačných zariadení 
vykoná Slovak Telekom a.s. na základe samostatnej objednávky do troch týždňov 
od jej doručenia. 

- V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek 
dôvodov pokračoval' 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 TKZ. 
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Upozornenie: V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie 
sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak 
Telekom, a.s., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti 
poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma. Požiadavku na presmerovanie, 
resp. preloženie, príp. odstránenie dotknutého vedenia(zariadenia), je potrebné 
zaslať na adresu Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava. 

50.661-00 Preložka kábelovodu ST na ul. Levočská 
Rozšírenie cesty 1/18 na ul. Levočská zasahuje do jestvujúcej tvárnicovej trate 
Slovak Telekom, a.s.v križovatke ul. Levočská, Obrancov mieru a Vlada Clementisa 
a pozdfž ulice Vlada Clementisova. 
- Jestvujúci kábelovod v križovatke ul. Levočská, Obrancov mieru a Vlada 

Clementisa je po pravej strane (smer Vranov nad Topľou) zložený zo 16-otvorovej 
tvárnicovej trate, pod cestou ulice Obrancov mieru sú káble uložené v 6-otvorovej 
chráničke, v smere na ul. Vlada Clementisa pod cestou ul. Levočská sú káble 
uložené v 6-otvorovej chráničke, ďalej pokračujú v smere na sídlisko Ili. v 20-
otvorovej tvárnicovej trati s prislúchajúcimi údržbovými šachtami. 

- Jestvujúce tvárnicové trate sa preložia do novej polohy mimo stavebné práce na 
objekte cesty. Kábelovod bude zhotovený z plastových 9-otvorových 
multikanálov, v lomových bodoch trasy budú umiestnené údržbové šachty. 
Celková dfžka preloženého kábelovodu bude cca 320m. 

51.665-00 Preložka optickej trasy Orange na ul. Vl. Clementisa 
Rozšírenie cesty na ulici Vlada Clementisa zasiahne optickú trasu v správe Orange, 
a.s. Preložka trasy sa prevedie bez prerušenia HOPE rúr a bez prerušenia 
zafúknutých optických káblov. 
- V zelenom páse sa predfži jestvujúca chránička pod cestou ul. Vl. Clementisa. 

Jestvujúca optická trasa sa pod komunikáciou uloží do betónových žl'abov TK-1, 
ktoré sa obetónujú. Trasa mimo komunikácie sa uloží do zeleného pásu mimo 
stavebné práce na rekonštrukcii cesty ulice Vlada Clementisa, bude uložená v 
pieskovom lôžku. Celková dÍžka preložky a úpravy optickej trasy Orange bude cca 
70 m. 

52. ORANGE SLOVENSKO a.s. sa vyjadril ku objektu 665-00 preložka optickej trasy 
Orange na ul. V. Clemetisa dôjde ku stretu s PTZ prevádzkovateľa Orange 
Slovensko a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava. 
Existujúce PTZ sú chránené ochranným pásmom. V káblovej ryhe sú uložené HOPE 
trúbky, optické káble a spojky rôznej funkčnosti. Údaje o technickom stave a počte 
HOPE poskytne správca po zdôvodnenej potrebe pri vytýčení trasy. 

Pri projektovaní stavby je potrebné dodržať priestorovú normu STN 736005 
a ustanovenia zákona o elektronických komunikáciách č. 610/2003 Z.z. 
o ochrane sieti a zariadení. 
Pri krížení sieti, tesných súbehoch, pri budovaní nových komunikácií 
a spevnených plôch pokiaľ nedochádza k prekládke, optickú trasu mechanický 
chrániť žľabovaním. Všetky vynútené práce výstavbou 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 pre investora vykoná ORANGE 
a.s. alebo ním poverená servisná organizácia podľa schválenej cenovej 
kalkulácie Orange. 

- ORANGE SLOVENSKO a.s. upozorňuje stavebníka že : 
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- V záujmovom území resp. v trasách ORANGE SLOVENSKO a. s. sa môžu 
nachádzať TKZ iných prevádzkovateľov 
Rádiokomunikačné stavby ORANGE SLOVENSKO a.s. a el. prípojky ku ním nie 
sú predmetom tohto vyjadrenia 
Ďalej pri akýchkoľvek prácach , ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené 
TKZ, je stavebník povinný vykonať všetky objektívne účinné opatrenia najmä 
tým, že zabezpečí: 
Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy TKZ priamo na 
povrchu terénu/ vyznačenie podzemnej trasy si prevedie objednávateľ farbou 
alebo kolíkmi/ 
Preukázateľné oboznámenie pracovníkov, vykonávajúcich zemné práce, 
s vytýčenou a vyznačenou polohou TKZ a upozornenie pracovníkov 
vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku +- 30 cm skutočného 
uloženia TKZ 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. hÍbiace stroje) vo 
vzdialenosti najmenej 1m (v ochrannom pásme 1 ,5 m) na každú stranu od 
vyznačenej polohy TKZ, 

- 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 TKZ 

- Súhlas prevádzkovateľ a správcu pri zmene nivelety nad trasou TKZ 
- Aby odkryté trasy TKZ boli riadne zabezpečené proti previsu, ohrozeniu 

a poškodeniu nepovolanou osobou 
Pred záhrnom previesť zhutnenie zeminy pod HOPE trasou, obnoviť krytie 
a značenie (zákrytové dosky, fólia, markery) 

- Bezodkladne oznámiť každé poškodenie TKZ na tel. č. 033/7732032, mob. 0907 
721 378 

- Overenie výškového a stranového uloženia TKZ ručnými sondami (vzhľadom na 
to, že nezodpovedá správca za zmeny priestorového uloženia TKZ vykonané bez 
vedomia správcu) 
Pred záhrnom obnažených miest TKZ je stavebník povinný prizvať pracovníka 
servisu ku kontrole, kde bude vystavený zápis o nepoškodení trasy, dodržania 
podmienok vyjadrenia prevádzkovateľa a správcu TKZ 

- Ďalšie podmienky prevádzkovateľa a správcu TKZ : 
Dodržať všetky podmienky predmetného vyjadrenia správcu 
Pred začatím zemných prác požiadať o vytýčenie. 

- Súhlasí s navrhovaným technickým riešením. 
Nedodržanie podmienok ochrany verejnoprospešného zariadenia PTZ je 
porušením právnej povinnosti podľa §66 zákona č. 610/2013 a TZ. Vyjadrenie 
platí len v rozsahu ním overenej dokumentácie a pre rozsah vyznačených , alebo 
vymedzených v časti l. 

53.666-00 Preložka káblového vedenia MO na ul. Levočská 
Rozšírenie cesty 1/18 na ul. Levočská zasahuje do jestvujúcej trasy káblového 
vedenia MO pozdÍž ul. Levočská. Preto bude potrebné káblovú trasu upraviť a 
preložiť mimo stavebné práce na objekte cesty. 
- Jestvujúca káblová trasa je vedená pod rímsou jestvujúceho mosta a pozdÍž cesty 

ul. Levočská. Káblová trasa sa preloží mimo stavebné práce na objekte cesty, 
bude nahradená jestvujúcim typom kábla. 
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vo voľnom teréne bude uložené v pieskovom lôžku s výstražnou fóliou. Križovanie 
káblového vedenia s komunikáciou, ako aj Iomové body trasy budú označené 
káblovou značkou. Križovanie s ostanými inžinierskymi sieťami sa prevedie v 
koordinácii v zmysle STN 73 6005. Celková dfžka preložky káblových vedení 
bude cca 300 m. 

54. V mieste plánovanej výstavby vyznačenom v zaslanej situácii sa nachádza 
telekomunikačný kábel o profile 37DM0,9 využívaný pre potreby Ozbrojených síl SR, 
ktorý je v správe spoločnosti Slovak Telekom. Požiadavku na preložku uvedeného 
káblového vedenia je potrebné prerokovať s pracoviskom spoločnosti Slovak 
Telekom v Prešove. Prípadnú koordináciu plánovaných činností zabezpečí, za rezort 
obrany, Základňa stacionárnych KIS, Regionálny úsek, Námestie legionárov 4 
Prešov. Súčasne upozorňujeme, že na stavbou dotknutom mostnom telese sa 
nachádza stále zariadenie C-272. Dokumentáciu stavby pre územné rozhodnutie je 
potrebné predložiť na posúdenie MO SR, Kutuzovova 8, Bratislava. 

55.667-00 Preložka zariadenia EPD na ul. Levočská 
Rozšírenie cesty 1/18 na ul. Levočská zasahuje do jestvujúceho zariadenia a 
rozvodov elektrickej polarizovanej drenáže (EPD), ktoré slúži k protikoróznej ochrane 
oceľového VTL plynovodu DN200, 2,5MPa pred účinkami bludných prúdov z trakčnej 
sústavy elektrifikovanej železničnej trate Prešov - Plaveč. Súvisiacim objektom tohto 
objektu bude preložka VTL plynovodu (obj. 701-00). V rámci objektu sa prevedie 
demontáž prepojovacieho objektu a káblového rozvodu k prepojovaciemu objektu 
plynovodu. V nadväznosti na preložku plynovodu sa zariadenie preloží do novej 
·polohy, mimo stavebné práce na objekte úpravy cesty. Káblové rozvody k 
preloženému prepojovaciemu objektu sa obnovia z jestvujúcej stanice EPD po 
preložený plynovod. Križovanie s ostanými inžinierskymi sieťami sa prevedie v 
koordinácii v zmysle STN 73 6005. Celková dfžka preložky zariadení EPD bude cca 
20m. 

56.670-00 Úpravy železničného priecestia v žkm 19,254 
V rámci rozsiahlej rekonštrukcie cestnej komunikácie v intraviláne mesta Prešov na 
Levočskej ulici je vynútené aj rozšírenie existujúceho železničného priecestia. 
Súčasťou stavebných úprav v oblasti priecestia bude predÍženie priecestnej 
konštrukcie, úprava trakčného vedenia pre železničnú dopravu a pre trolejbusovú 
dopravu, úprava priecestného zabezpečovacieho zariadenia. 

Cestná komunikácia číslo 1/18 s označením E50 je vedená centrálnou časťou 
mesta v smere západ - východ a križuje železničnú trať Prešov - Plaveč 
v železničnom kilometri 19,254. 

57.ŽSR, OR Košice - Sekcia oznamovacej a zabezpečovacej techniky dáva k 
technickému riešeniu predloženej projektovej dokumentácii v stupni DUR nasledovné 
stanovisko: 

Riešiť ochranu podzemných káblových vedení ŽSR ( DOK, TK, MK zab. zar.) v 
zmysle STN 73 6005, 73 3050 a STN 34 7851 v celom úseku rozšírenia cesty aj 
mimo cestnej komunikácie, nakol'ko v súčasnom stave je káblová chránička iba 
pod jestvujúcou cestnou komunikáciou 

- V PD vykonať nový prepočet PZZ s uvažovaním chodníka pre chodcov a 
následne zvážiť umiestnenie aktivačných bodov určených výpočtom a súčasného 
umiestnenia 

- súhlasí s využitím jestvujúcej kabelizácie k aktivačným bodom, v priestore 
priecestia je potrebné vybudovať kompletne novú kabelizáciu pre PZZ 
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PZZ a reléový domček požadujeme nový vzhľadom na vek ( dnes technicky 
nevyhovujúci) a nedostatok priestoru v reléovom stojane na potrebu doplnenia 
relé v súvislosti s nárastom počtu závorových stojanov 

- typ PZZ musí byť kompatibilný s existujúcim systémom dispečerského riadenia v 
úseku Prešov - Plaveč (bez potreby úpravy SW) 

- úrovňové kríženie zdokladovať v zmysle cestného zákona a zákona o dráhach 
- Ďalší stupeň PD žiadame zaslať na vyjadrenie. 

58. Predložená PD rieši stavebnú úpravu cestnej komunikácie č. 1/18, ktorá úrovňovo 
križuje žel. trať Kysak - Prešov - Plaveč št. hr. v žkm 19,254, úpravy 
zabezpečovacieho zariadenia a trakčného vedenia. 
- Jedna sa o predlženie súčasnej šírky úrovňového železničného priecestia v km 

19,254 o 9,6 m v smere k žst. Prešov na celkovú šírku priecestnej konštrukcie 
27,6 m. Predlženie šírky priecestia je navrhované z dôvodu realizácie 
horeuvedenej stavby ako jej súčasť. 
Stavba bola prejednaná so správcami železničných inžinierskych sietí - ŽSR OR 
Košice. Ich vyjadrenia tvoria prílohu listu. Prílohu listu tvorí tiež vyjadrenie SHM 
Košice z hľadiska vlastníckych vzťahov k dotknutým pozemkom ŽSR. 
Ministerstvo DVaRR SR vydalo súhlas na rozšírenie existujúceho úrovňového 
križovania hlavnej jednokoľajnej železničnej trate a cesty 1/18 o jeden jazdný pruh 
projektovaný v rámci stavby "1 /18 Prešov, Levočská Obrancov mieru križovatka, 
most .. , v ktorom je konštatované, že navrhovanými úpravami priecestia pri 
dodržiavaní predpisov a podmienok súhlasu sa nenaruší bezpečnosť železničnej 
dopravy ani bezpečnosť a ochrana zdravia osôb a nespôsobia škody na majetku. 
Súhlas MDVRR SR doručený cestou GR Bratislava O 420 tvorí prílohu listu. 
Upozorňujeme na kríženie styku trakčného vedenia dvoch rôznych napäťových 
sústav ŽSR a MHD, ktoré si vyžiadalo na prevádzkovanie .. Výnimku FMO č. 
36/91-21 O z 26.9.1991 ". Platnosť výnimky bola predlžená najdlhšie do 
31.12.2020. 
K horeuvedenej stavbe nemáme námietky, ale požadujeme v ďalšom stupni pre 
stavebné povolenie predložiť: 

PD pre stavebné povolenie so zapracovanými podmienkami a pripomienkami 
uvedenými v priložených stanoviskách. 
Právoplatné územné rozhodnutie 

- V PD zapracovanie na celej šírke priecestnej konštrukcie nový koľajový rošt na 
betónových podvaloch s pružným upevnením a sanáciou podložia s 
odvodnením. 
Investor predloží návrh zmluvy o budúcom odovzdaní a prevzatí objektov 
vyvolaných investícii medzi investorom a GR ŽSR týkajúcu sa správcovstva 
stavby na dráhe 
PD pre stavebné povolenie odsúhlasenú OR Košice a so žiadosťou o vydanie 
súhrnného stanoviska -stavebník predloží na ŽSR OR Košice, Sekcia ŽTS, 
Kasárenské nám. 5, Košice, za účelom posúdenia z hľadiska záujmov ŽSR 
OR Košice. 

59.670-01 PZZ v km 19,254 - definitívne 
Riešené priecestie sa nachádza na jednokoľajnej trati v traťovom úseku Prešov
Plaveč, v intraviláne mesta Prešov v žkm 19,254. 

Bude realizované nové priecestné zabezpečovacie zariadenie s automatickou 
činnosťou a úplnou závislosťou na jazde koľajového vozidla. ( napr. typ AŽD 
RE/SK). 
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Zariadenie sa umiestni do novovybudovaného reléového domčeka, ktorý bude 
situovaný v blízkosti priecestia. 
PZZ bude zabezpečené 8 stojanmi so závorami, ktoré budú umiestnené tak, že 4 
stojany budú kryť cestu a to z oboch strán (pred priecestím v smere jazdy 
cestného vozidla aj za priecestím). Medzi cestou a chodníkmi budú vybudované 
ostrovčeky tak, aby bolo možné do nich situovať výstražníky so závorami pre 
cestu. Priľahlé chodníky pre chodcov budú podobne kryté samostatnými 
výstražníkmi so závorami z oboch strán. Tieto budú situované z vonkajšej strany 
chodníkov. Výstražníky budú typu LED (napr. typ NSV2). Vzhľadom na výrazné 
rozšírenie priecestia dôjde aj k predlženiu približovacích úsekov a preto bude 
potrebné vybudovať komletne novú kabelizáciu pre PZZ. Počítacie úseky sa budú 
navzájom prekrývať, takže bude zrušený ASE súbor. Ovládanie PZZ ostane 
terajším spôsobom. Náhradným zdrojom napájania PZZ bude akumulátorová 
batéria s automatickým dobíjaním. Pre základné napájanie PZZ sa využije 
existujúca nn prípojka ktorá sa rekonštruuje. 

60. 670-02 PZZ v km 19,254 - prechodné 
V rámci stavebných postupov bude po vybudovaní nového mosta cestná doprava 
presmerovaná na nový most s dvomi protismernými cestnými pruhmi. Tento stav 
bude trvať 6-8 mesiacov počas tejto doby sa bude rekonštruovať existujúci most. 

Na túto dobu bude nevyhnutné vybudovať prechodné priecestné zabezpečovacie 
zariadenie, tak aby bola zabezpečená plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky. 
Pre toto prechodné priecestie sa zriadia dočasné výstražníky so závorami a to 
vpravo cestnej komunikácie v smere jazdy. Na ovládanie bude použité existujúce 
PZZ vrátane výstroja a kabelizácie. K dočasným výstražníkom sa položia nové 
kabely provizórne, príp. ak to bude možné využijú sa existujúce. Po vybudovaní 
definitívneho PZZ sa toto prechodné zariadenie kompletne demontuje. 

61. 670-03 Stavebné úpravy priecestnej konštrukcie 
Úprava priecestia a súvisiacich zariadení bude závislá na pracovných etapách 
prestavby cestnej komunikácie. V prvej etape sa vybuduje nový cestný most nad 
riekou Torysa, kedy sa cestná doprava zachová v súčasnej polohe cez existujúce 
priecestie. 

Súčasne sa vybuduje nová predlžená časť priecestnej konštrukcie v dižke 8 x 1 ,2 
m = 9,6 m v smere k žst. Prešov. Po ukončení výstavby mosta a prípojných 
úsekov cesty sa cestná doprava presmeruje na nový most s dvomi protismernými 
cestnými pruhmi. Priecestie bude prevádzkované len v svojej novej časti. 
Pôvodný cestný most a prípojné úseky cesty sa uzavrú a začnú sa rekonštrukčné 
práce. Súčasťou rekonštrukčných prác bude aj priecestná konštrukcia. Po 
ukončení týchto prác sa sprejazdni celá komunikačná trasa cesty a chodníkov v 
plnom profile. Priecestná konštrukcia bude po predlžení a obnove v celej dlžke 23 
x 1,2 m = 27,6 m. 
Zo stavebného hľadiska bude realizované predlženie priecestnej konštrukcie na 
celkovú dlžku 27,6 m. V novej časti priecestia sa zriadia konštrukčné vrstvy 
podložia so sanačnými panelmi a jednostrannou drenážou so zaústením do novej 
vsakovacej šachty. Koľajový rošt s koľajnicami 49E1 na drevených podvaloch sa 
vymenia za nové v celej dlžke priecestia. Upevnenie na rebrových podkladniciach 
s antikorovou úpravou. Geometrická poloha koľaje ostane zachovaná podľa 
súčasného stavu. Súčasné pryžové dielce STRAIL sa doplnia na celú dlžku 
priecestia. Záverné múriky zo strany vozovky sa v starej časti opravia a uložia do 
novej výškovej a smerovej polohy. V novej časti priecestia sa doplní rovnakej 
konštrukcie záverný múrik a základové pasy. Pre súbežné káblové vedenia sa 
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vedľa koľaje uložia žľabové chráničky na obidve strany koľaje. Všetky ostatné 
stavebné úpravy na priecestí sa navrhnú v súlade s predpisom Z12 - Železničné 
priecestia a prechody. 
Počas rekonštrukčných prác na priecestnej konštrukcii bude nutná vlaková a 
trakčná výluka po dobu troch dní. Ostatné práce sa zrealizujú vo vlakových 
prestávkach. Cestná uzávera bude len čiastočná a totožná s presmerovaním 
dopravy počas stavby hlavných objektov cesty a mostov. 

62.671-00 Úpravy podzemných káblových vedení ŽSR 
V priestore priecestia, je uložených niekoľko podzemných vedení v správe ŽSR OZT 
Košice a to jednak v súbehu ako aj križujú traťovú koľaj. Vzhľadom na rozsiahle 
zemné práce v rámci výstavby nového priecestia bude potrebné tieto kabelové 
vedenia chrániť a to počas výstavby ako aj v definitívnom stave. 

Po obnažení trasy v potrebnej dÍžke kábelová ryha bude prehÍbená na 
predpísanú hÍbku, kabely sa následne uložia do betónových chráničiek. Na dno 
prehíbených kábelových rýh sa zriadi betónové podložie hrúbky min.1 Ocm tak, 
aby bola zabezpečená dobrá stabilita uložených kábelových chráničiek. 
V rámci tohto objektu sa zriadia aj chráničky pre definitívne zabezpečovacie 
zariadenie do ktorých sa nové kabely uložia zatiahnutím. 

63.672-00 Úpravy trakčného vedenia ŽSR 
Rozšírenie existujúceho železničného priecestia na Levočskej ulici si vyžiada zásahy 
aj do kríženia trakčného vedenia ŽSR s trakčným vedením pre trolejbusy MHD. 
Úpravy polôh krížení TV ŽSR a MHD budú závislé na pracovných etapách prestavby 
cestnej komunikácie. 

V prvej etape, počas výstavby nového cestného mosta nad riekou Torysa, bude 
cestná doprava vedená obojsmerne po existujúcich dvoch jazdných pruhoch, po 
ktorých je v súčasnom stave vedená iba doprava v smere z centra. 
Vzhl'adom k tomu bude nutné preložiť kríženia TV smerom na sever (V. Šariš) 
a to: · 
kríženie nad stredom dvoch pruhov (v smere z centra) preložiť nad stred pravého 
pruhu 
kríženie nad stredom jedného pruhu (v smere do centra) preložiť nad stred teraz 
ľavého pruhu (v smere z mesta). 
V tejto etape bude preložená kotevné závažie na trakčnom stožiari ŽSR č. 31 tak, 
aby nebolo v priechodnom priereze chodníka, ktorý bude zasahovať až 
bezprostredne k stožiaru. Zároveň budú na stožiare ŽSR č. 31 a 32 namontované 
zábrany proti vylezeniu k živým častiam pod napätím. 
V druhej etape, počas rozširovania a úprav súčasných dvoch jazdných pruhov 
v smere z centra, ako aj priľahlého chodníka, bude doprava presmerovaná na 
novú dvojpruhovú komunikáciu, ktorá vznikne po výstavbe mosta cez rieku 
Torysa a rozšírení súčasného jedného pruhu na dva (smerom k žst. Prešov -
s chodníkmi až po trakčný stožiar č. 31 ). 
V tretej etape (definitívnej), bude doprava presmerovaná do nových, resp. 
upravených jazdných pruhov - dvoch v smere do centra, dvoch v smere z centra 
mesta. 
Vzhľadom k tomu budú kríženia preložené do definitívnych polôh - t.j. nad 
deliacimi čiarami medzi jazdnými pruhmi - v dosahu zberacích tyčí trolejbusov 
z oboch jazdných pruhov v oboch smeroch jazdy. 
Vo všetkých troch etapách sa bude jednať o zmenu polôh zároveň aj všetkého 
príslušenstva v TV ŽSR - neutrálnych polí, prúdových prepojení, vešiakov, 
upevnení stabilizačných lán, izolovaných tyčí a izolácií nosného lana. 
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To isté bude potrebné v TV MHD- preložku upevnení stabilizačných a závesných 
lán s nastavením ich dfžok a polôh do potrebného stavu. 

64. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len 
ministerstvo), súhlasí s povolením výnimky z§ 18 ods. 2 zo zákona č. 135/1961 Zb. 
o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov na 
rozšírenie existujúceho zabezpečeného úrovňového križovania hlavnej jednokoľajnej 
železničnej trate a cesty 1/18 o jeden jazdný pruh projektované ho v rámci stavby 
1/18 Prešov, Levočská -Obrancov mieru križovatka, most. Súhlas ministerstvo 
vydáva za týchto podmienok: 
- úrovňové križovanie hlavnej, jednokoľajnej, elektrifikovanej železničnej trate 

Prešov Plaveč v žkm 19,254 a štátnej cesty 1/18 Poprad - Vranov nad Topľou, 
bude rozšírené o jeden jazdný pruh a budú upravené priechody pre chodcov. 
Celková šírka priecestia bude 27,6 m. Traťová rýchlosť na železničnej trati je 1 OO 
km/h. 
Priecestie bude, zabezpečené svetelnou signalizáciou a závorami, označené 
výstražnými krížmi. V zmysle STN P 34 2651:1999 "Železničné priecestné 
zariadenia" bude priecestie vybavené PZZ 3 kategórie. Priecestné 
zabezpečovacie zariadenie bude mať 8 stojanov pre dvojité závory na krytie cesty 
a pre závory na krytie chodníkov. 

- V rámci stavebných postupov v jednotlivých etapách stavby, bude PZZ pracovať v 
prechodnom režime podľa projektovej dokumentácie. 

- Zmena podmienok prevádzky na priecestí podľa projektovej dokumentácie bude 
zapracovaná do dokumentácie prevádzkového poriadku. 

65. Predmetom stavby je rozšírenie existujúceho železničného priecestia v žkm 19,254 
žel. trate Kysak - Plaveč v rámci rozsiahlej rekonštrukcie cestnej komunikácie 1/18 s 
označením ESO vedenej kolmo na koľaj. Súčasťou stavebných úprav v oblasti 
priecestia bude predlženie priecestnej konštrukcie, úprava trakčného vedenia pre 
železničnú dopravu a pre trolejbusovú dopravu, úprava priecestného 
zabezpečovacieho zariadenia. Stavba zasahuje do pozemku v správe ZSR, parcela 
KN-C č. 9826/1, LV č. 9032, v obvode dráhy a jej ochrannom pásme. 
- Z hl'adiska vlastnícko - užívatel'ských vzťahov Regionálne pracovisko Košice 

nemá k predmetnej stavbe pripomienky. Zároveň upozorňujeme na dodržanie 
povinností vyplývajúcich pre žiadateľa zo zákona č. 513/2009 Z.z. O dráhach a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov. 

- V DSP - pre objekty dráhy - riešiť stavebnú úpravu priecestia, úpravy 
zabezpečovacieho zariadenia a trakčného vedenia podľa podmienok 
stanovených vo vyjadrení správcu OR Košice, SŽTS, SOZT a SEE 
(upozorňujeme na dodržiavanie požiadaviek TSI) 
Pri navrhovaní objektov v obvode dráhy (dotyk stavby s telesom dráhy)- dodržať 
ustanovenia príslušných predpisov a noriem ŽSR (S 4, TNŽ 73 6312, TNŽ 72 
1514, ..... ) s vypracovanou PD podľa noriem STN EN 
Pre realizáciu objektu (670-00) je potrebné vypracovať technologický postup prác 
(vplyv na prevádzku - obmedzenie žel. dopravy) 

- Stavbu prispôsobiť dráhovým predpisom tak, aby bol vylúčený nepriaznivý vplyv 
stavby na prevádzku dráhy 

66. K vydaniu stavebného povolenia je stavebník povinný (cestou ŽSR - SHM RP 
Košice) predložiť doklad oprávňujúci používať pozemky v správe ŽSR počas doby 
realizácie stavby. 
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Investor predloží(cestou OR Košice) uzmluvu č. o budúcom odovzdaní a prevzatí 
objektov vyvolaných investícií. .. " medzi investorom a GR ŽSR týkajúcu sa 
správcovstva stavby na dráhe a dráhy (objektu 670-00 a súvisiacich objektov), 
ktoré sú súčasťou dopravnej cesty. 
Konštrukcie a materiály stavby je potrebné navrhnúť tak, aby stavba: 
- odolávala dynamickým vplyvom železničnej prevádzky 
- nenarúšala zariadenia a stavby dráhy 
- nenarušila stabilitu železničného telesa 
- nenarušila železničné vedenia 
- umožnila bezpečný prístup k všetkým objektom a zariadeniam ŽSR. 
Po vydaní územného rozhodnutia, pred podaním žiadosti o vydanie stavebného 
povolenia, je potrebné projekt predmetnej stavby s územným rozhodnutím i s 
ďalšími dokladmi (vyjadrenia správcov IS, uzavretie nájomného vzťahu k 
pozemku) predložiť na ŽSR- OR Košice, Sekciu železničných tratí a stavieb, so 
žiadosťou o vydanie súhrnného stanoviska ŽSR k dokumentácii pre stavebné 
povolenie. 

67. časť stavby zasahuje do ochranného pásma dráhy (OPD) žel. trate Kysak- Plaveč a 
čiastočne aj do obvodu dráhy v mieste kde ju križuje. Vzhľadom na túto skutočnosť, 
ÚRŽO ako orgán štátnej správy podl'a § 103 ods. 3 písm. e) zákona č. 513/2009 Z.z. 
o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení jeho noviel {ďalej len 
zákon o dráhach) a ako dotknutý orgán podľa § 140a ods. 1 písm. a) zákona č. 
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení jeho neskorších 
zmien a doplnkov {ďalej len stavebný zákon), bude vydávať súhlas pre túto stavbu v 
OPD podľa § 4 ods. 1 písm. b) a § 6 ods. 1 písm. a) ako aj primerane pOdľa § 103 
ods. 3 písm. a) zákona o dráhach a § 140a stavebného zákona, ktorý je potrebný k 
vydaniu stavebného povolenia. 

68.701-00 Úprava VTL plynovodu 
Existujúci VTL plynovod DN 200, PN 2,5 MPa bude v kolízii s telesom úpravy 
komunikácie 1/18 v mieste rozšírenia mosta cez rieku Torysa. Tento plynovod je 
v súčasnosti zavesený na konštrukcii mosta. Bude zrealizovaná jeho preložka v dÍ. 
150 m. Trasa preložky bude križovať rieku a železničnú trať ŽSR Prešov- Plaveč. 
Vzhľadom na stiesnené pomery križovanie rieky a železnice bude realizované 
podchodom plynovodu. Podchod sa zrealizuje riadeným horizontálnym vŕtaním 
v úseku cca 70 m. Zruší sa 140 m VTL plynovodu DN 200, PN 2,5. 

69.702-00 Úprava STL plynovodu 
úsek: Existujúci STL plynovod bude v kolízii s úpravou križovatky a lávkou pre 
peších. Bude zrealizovaná jeho preložka v dÍžke 1 OO m. Nová trasa bude križovať 
všetky jazdné pruhy v priamom úseku a potrubie bude osadené v chráničke. 
Križovanie existujúceho úseku cesty bude realizované pretláčaním ocel'ového 
potrubia. Na trasu preložky sa prepojí existujúca STL prípojka k existujúcim 
objektom. Zruší sa 11 O m STL plynovodu. 
úsek: Existujúci STL plynovod bude v kolízii s rozšírením cesty - ul. Levočská za 
križovatkou s ul. Urbánkova. Bude zrealizovaná jeho preložka v dÍžke 45 m. Nová 
trasa bude viesť v chodníku. Zruší sa 50 m STL plynovodu. 

70.703-00 Úprava NTL plynovodu 
Úprava cesty zasahuje do trasy existujúceho NTL plynovodu. Niveleta úpravy 
nekoliduje s niveletou plynovodu. Pri výstavbe nedôjde k výkopovým prácam, pri 
ktorých by sa obnažil plynovod. Bude zrealizovaná ochrana plynovodu v úseku 
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budúceho cestného telesa predÍžením existujúcej cháničky, resp. osadením, 
pozdÍžne delenej chráničky v dÍžke 1 O m v úseku rozšírenia jazdného pruhu. 

71 . SPP - Distribúcia, a.s. Bratislava požaduje spracovať PD pre stavebné konanie so 
zakreslením plynovodov v ich správe na základe presného vytýčenia s detailným 
riešením uprav na plynárenských zariadeniach. 

SPP - Distribúcia, a.s. požaduje spracovať v PD pre stavebné konanie 
navrhované zmeny na plynárenských zariadeniach ako samostatné objekty. 
PD zaslať na odsúhlasenie. 
Pred začatím projekčných prac na PD pre stavebné konanie požiadať o presné 
vytýčenie plynárenských sietí. Žiadosť o vytýčenie je potrebné doručiť spolu s 
objednávkou minimálne 3 dni pred požadovaným termínom vytýčenia. 
Pri prácach je potrebné dodržiavať STN EN 1594, STN 38 6410, STN 736005, 
TPP 906 01, TPP 702 01, TPP 702 02, TPP 700 02, § 79 a § 80 energetického 
zákona č. 251/2012 Z. z. (Ochranné pásma}. Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 a 
ostatných súvisiacich noriem a predpisov. 

72. MDVRR SR, útvar vedúceho hygienika rezortu, oddelenie oblastného hygienika 
Košice upozorňuje, že budúci prevádzkovateľ je povinný podľa§ 52 ods. 1 písm. b) 
zákona č. 355/2007 Z. z. požiadať orgán verejného zdravotníctva o záväzné 
stanovisko k návrhu na kolaudáciu stavby v zmysle § 13 ods. 3 písm. c) zákona č. 
35512001 z. z. 

73. Z hľadiska zabezpečenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, KOl súhlasí s 
predloženou dokumentáciou stavebného zámeru a umiestnením predmetnej stavby 
v dotknutom území. 

7 4. Jednotlivé časti stavby budú realizované v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 
Z.z. o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a stavby užívané 
osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a v súlade so 
zákonom č. 192/1994 Z.z .. 

75. Je nevyhnutné vykonať záchranný výskum ako predstihové opatrenie pod l' a § 37 
ods. 2 pamiatkového zákona za účelom záchrany archeologických nálezov a 
nálezísk predpokladaných v zemi na ploche pripravovanej stavby 1/18 Prešov, 
Levočská - Obrancov mieru križovatka, most", ktorá sa má uskutočniť na pozemkoch 
k. ú. Prešov. 

Vo veci zabezpečenia a realizácie záchranného archeologického výskumu 
stavebník dodrží všetky podmienky rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu 
Prešov č. KPUP0-2013/11569-3/46956/UI zo dňa 23. júla 2013. 

76. Navrhovateľ je povinný dodržať ochranné pásma všetkých inžinierských sietí 
prechádzajúce pozemkom, resp. uskutočniť prekládku týchto vedení a to podľa 
požiadaviek správcov týchto sietí. 

77. Pred začatím akýchkoľvek stavebných prác je navrhovateľ povinný zaistiť si 
u príslušných správcov sieti technického vybavenia územia ich priebeh, aby nedošlo 
k ich poškodeniu. Tieto siete je potrebné počas vykonávania prác náležite chrániť, v 
súlade s pokynmi správcu pred poškodením. 

78. Podzemné energetické, telekomunikačné, vodovodné vedenie, ktorého poškodenie 
môže ohroziť bezpečnosť ľudí pri vykonávaní zemných prác alebo ktoré môže 
ohroziť zemné práce, je potrebné vhodne zabezpečiť pred poškodením. 
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79. Po ukončení stavebných prác na týchto prípojkách je navrhovateľ povinný spätne 
upraviť povrch terénu do pôvodného stavu. 

80. Po ukončení výstavby budú pozemky dotknuté výstavbou riadne upravené a 
vysadené vhodnou zeleňou. Terén je potrebné upraviť tak, aby sa nezmenili 
odtokové pomery v území a teda aby dažďové vody nezatekali na susedné pozemky 
a stavby. 

81. Počas realizácie umiestňovaných stavebných objektov je navrhovateľ povinný 
zabezpečiť také opatrenia, aby nedošlo ku spôsobeniu škôd na vedľajších 
nehnuteľnostiach. 

82. Prípadné škody na vedľajších nehnuteľnostiach bude znášať navrhovateľ na vlastné 
náklady. 

83. Navrhovate!' je povinný zemné práce realizovať v súlade s §48 odst.3 stav. zákona a 
v súlade s §22 vyhlášky MŽP SR 532/2002 Z. z. 

84. Stavenisko je navrhovateľ povinný riešiť v zmysle § 43i stavebného zákona a 
v zmysle § 12 vyhl. MŽP SR532/2002 Z .z. Navrhovateľ je povinný zabrániť vstupu 
nepovoleným osobám na stavenisko. Toto je potrebné počas realizácie stavby 
oplotiť. 

85. Navrhovateľ je povinný zakladanie stavby realizovať v súlade s §48 odst. 4 a 6 
stavebného zákona a v súlade s §23 vyhlášky č. 532/2002 Z. z. 

86. Navrhovateľ je povinný potvrdiť si právoplatnosť územného rozhodnutia na Msú 
Prešov, stavebnom úrade a to po uplynutí 15-dňovej lehoty, určenej na možnosť 
odvolania sa. 

87. Pred podaním žiadosti o vydanie stavebného povolenia na stavebné objekty 100-00 
až 320-00, 401-00, 501-00 až 503-00, 625-00, 626-00, 670-00, 672-00 je 
navrhovateľ povinný požiadať Mesto Prešov - SSÚ a U, odd. územného 
rozhodovania o overenie PD v súlade s ustanovením § 120 stavebného zákona. 

88. Navrhovateľ je povinný požiadať Okresný úrad Prešov, odbor cestnej dopravy 
a pozemných komunikácií o vydanie stavebného povolenia na stavebné objekty 1 OO
OO až 203-00, 501-00, 401-00 a 670-00 až 672-00. 

89. Navrhovateľ je povinný požiadať Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o ŽP, 
oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia (ŠVS) o vydanie 
stavebného povolenia na stavebné objekty 320-00, 503-00 

90. Navrhovateľ je povinný požiadať Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o ŽP, 
oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja o vydanie 
stavebného povolenia na stavebný objekt 502-00 

91. Navrhovateľ je povinný požiadať Prešovský samosprávny kraj, odbor dopravy o 
vydanie stavebného povolenia na stavebné objekty 625-00 a 626-00 

92. Navrhovate!' je povinný požiadať Mesto Prešov, Sekciu stavebného úradu 
a urbanistiky, odd. stavebného poriadku o vydanie stavebného povolenia na 
stavebné objekty 550-00 až 620-00 a 650-00 až 667-00 a 701-00 až 703-00 

Rozhodnutie stavebného úradu o vznesených námietkách účastníkov konania: 

Stavebný úrad tieto námietky posúdil a rozhodol tak, že námietkám účastníka 
konania spoločnosti IGOLAS. s.r.o., Sázavského 5, 08001 Prešov nevyhovel 
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Stavebný úrad túto požiadavku posúdil a rozhodol tak, že požiadavke účastníka 
konania spoločnosti TORYSA INVEST s.r.o. Ku Surdoku 25, Ing. Peter Klinka 
vyhovel. 

Stavebný úrad tieto požiadavky posúdil a rozhodol tak, že požiadavkám účastníka 
konania spoločnosti OMV SLOVENSKO, s.r.o. Bratislava vyhovel. 

Stavebný úrad tieto požiadavky posúdil a rozhodol tak, že požiadavkám účastníka 
konania spoločnosti lmmo -Log- SK Alpha s.r.o. Bratislava vyhovel. 

Stavebný úrad tieto námietky posúdil a rozhodol tak, že námietkám účastníka 
konania - Božena Paľová, Obrancov mieru 5, Prešov, čiastočne vyhovel. 

Stavebný úrad tieto námietky posúdil a rozhodol tak, že námietkám účastníka 
konania - Kvetoslava Mudríková, Štefániková 19, Prešov, čiastočne vyhovel. 

Stavebný úrad tieto námietky posúdil a rozhodol tak, že námietkám účastníka 
konania - Jana Palková, Jabloňová 13, Prešov, čiastočne vyhovel. 
Stavebný úrad tieto námietky posúdil a rozhodol tak, že námietkám účastníka 
konania - Ing. Miroslav Lončík, Jánošikova 27, Prešov čiastočne vyhovel a to 
v námietke riešenia prechodu pre chodcov v tejto oblasti ako i pripojenia križovatky 
Fučíkova- Obrancov mieru. Ostatným námietkám nevyhovel. 

Stavebný úrad tieto námietky posúdil a rozhodol tak, že námietkám účastníka 
konania - Gynstar, spol. s r.o., Požiamická 3, Prešov nevyhovel. 

Stavebný úrad túto požiadavku posúdil a rozhodol tak, že požiadavke účastníka 
konania - Slovenský zväz telesne postihnutých - KRAJSKE CENTRUM Sibírska 
24,08001 Prešov vyhovel. 

Stavebný úrad túto požiadavku posúdil a rozhodol tak, že požiadavke spoločnosti 
CondorNet, s.r.o Prešov vyhovel. 

Stavebný úrad túto požiadavku posúdil a rozhodol tak, že požiadavke spoločnosti 
UNI PIZZA s.r.o. Floriánova 2 Prešov vyhovel. 

Stavebný úrad tieto požiadavky posúdil a rozhodol tak, že požiadavkám spoločnosti 
Dopravný podnik mesta Prešov, a.s. Bardejovská 7, Ľubotice vyhovel. 

Stavebný úrad tieto požiadavky posúdil a rozhodol tak, že požiadavkám spoločnosti 
Správa a zimná údržba prešovských ciest s.r.o., Pionierska 24, Prešov vyhovel 
čiastočne. 
Zimnú údržbu vybudovaných rámp pre peších bude riešiť správca tohto stavebného 
objektu, ktorý ho po dobudovaní prevezme do svojej správy a majetku. Ulica 
československej armády nebude zaslepená, bude zamedzené len odbočenie vľavo 
na ulicu československej armády. 
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Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest Košice je zo 
zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení jeho zmien 
a doplnkov, podľa § 4 ods. 1, písm. a) oslobodená od poplatkov. 

Toto rozhodnutie platí v zmysle§ 40 odst. 1 stavebného zákona tri roky 
odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť, nestráca však platnosť, pokiaľ bude v 
tejto lehote podaná žiadosť o vydanie stavebného povolenia. 

Odôvodnenie: 

Navrhovateľ - Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest, 
Kasárenské námestie 4, 040 01 Košice podala dňa 23. 8. 2013 návrh na vydanie 
územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby: "1/18 Prešov, Levočská -
Obrancov mieru križovatka, most", umiestnenú na pozemkoch parc. č. KN-C 3095/1 
(KN-E 3383, KN-E 3385/1, KN-E 3617/1 ), KN-E 3385/4, KN-E 3617/3, KN-E 3385/4, 
KN-C 3095/2 (KN-E 3385/2), KN-C 3335, KN-C 3339, KN-C 8429/1, KN-C 8430, KN
C 8523/1 , KN-C 8523/4, KN-C 8524, KN-C 8525, KN-C 8526, KN-C 8536, KN-C 
8537, KN-C 8544, KN-C 8564, KN-C 8405, KN-C 9184, KN-C 9185, KN-C 9204/76 
(KN-E 848, KN-E 849/1 ), KN-C 9204/77 (KN-E 847/2, KN-E 849/2), KN-C 9204/81, 
KN-C 9204/98, KN-C 9210/2, KN-C 9565 (KN-E 926/1 ), KN-C 9566, KN-C 9567, KN
C 9569/2, KN-C 9569/6, KN-C 9570, KN-C 9571, KN-C 9600/1 (KN-E 3385/3, KN-E 
3380/1 ), KN-C 9750/1, KN-C 9750/6, KN-C 9752, KN-C 9754, KN-C 9755/1, KN-C 
9756, KN-C 9759, KN-C 9760, KN-C 9772/3, KN-C 9772/4, KN-C 9773, KN-C 9774 
(KN-E 3385/4, KN-E 3617/3), KN-C 9777/4, KN-C 9811/2, KN-C 9817/1 (KN-E 
823/2, KN-E 823/3, KN-E 868/1, KN-E 3382/101, KN-E 3504/2, KN-E 3504/3, KN-E 
3617/2, KN-E 3617/4, KN-E 3628/1, KN-E 3673/1), KN-C 9817/4, KN-C 9817/5, KN
C 9817/6, KN-C 9817/23, KN-C 9817/24 (KN-E 867/1 ), KN-C 9817/87 (KN-E 
3617/102, KN-E 3628/2), KN-C 9817/94 (KN-E 3617/202, KN-E 3628/3), KN-C 
9826/1, KN-C 9826/12, KN-C 9835 kat. úz. Prešov 

Mesto Prešov- SSÚ a U, odd. ÚR oznámil podľa§ 36 stavebného zákona 
dňa 2. 9. 2013 začatie územného konania všetkým známym účastníkom konania a 
dotknutým orgánom štátnej správy a dňa 30. 9. 2013 vykonal ústne konanie spojené 
s miestnym zisťovaním. 

Súčasne stavebný úrad oznámil v súlade s ustanovením § 36 odst. 4 
stavebného zákona začatie územného konania verejnou vyhláškou. Verejná 
vyhláška, ktorou bolo oznámené začatie územného konania, bola vyvesená dňa 3. 9. 
2013 na úradnej tabuli mesta Prešov a zverejnená na internete (www.presov.sk). 

Účastníci konania vzniesli nasledovné námietky, pripomienky a požiadavky ku 
predloženému návrhu a to v Záväzných wjadreniach z územného konania 
konaného 30.9.2013 

IGOLAS, s.r.o., MUDr. Igor Lašan- konateľ, Sázavského 5, Prešov 
Nesúhlasím s navrhovanými zmenami na ulici Obrancov mieru časti od 
československej armády po Fučíkovu a zaslepenej Nábrežná ul. viď príloha 
IGOLAS, s .r.o., ktorá je majiteľom pozemku KN-C 8429/35 LV 7579 po nahliadnutí 
do plánu projektu "1/18 Prešov, Levočská - Obrancov miernu križovatka, most" -
podávam jednoznačne zamietavé stanovisko k snahe otváraniu Nábrežnej ulice v 
časti oproti Fučíkovej ulici. 
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Toto riešenie je vel'mi nevhodné, neprípustné a zlé. V dotknutom území projektu je 
navrhované zriadenie cesty, ktorá na pláne prechádza po hranici pozemku a 
zasahuje do nášho pozemku. Na tomto pozemku spoločnosť IGOLAS, s.r.o. plánuje 
postaviť polyfunkčný bytový dom a toto riešenie hrubo zasahuje, obmedzuje a 
poškodzuje náš podnikateľský zámer. V tejto veci bolo aj požiadané o vydanie 
územného rozhodnutia pre umiestnenie stavby. Ani v územnom konaní 
prot.č:B/12800/2013-Tu nie je zahrnutá Nábrežná ulica ani v správe pre poslancov 
mestského zastupiteľstva nie je zakreslená situácia na ul. Obrancov mieru {dostupná 
na internete), ktorá by mapovala zmeny v doprave na križovatke Obrancov mieru a 
československej armády, ako aj na križovatke Obrancov mieru a Fučíkova ul. Nie je 
vypracovaný ani dopad na obyvateľov žijúcich v tejto oblasti. Informácie na internete 
sú len o ul. Levočská a začiatok ul. Obrancov mieru. 
Nepodarilo sa mi na internete získať verejný oznam vo vestníku o verejnej súťaži na 
uvedený úsek cesty Obrancov mieru. Bol som prekvapený, keď som nazrel do 
projektu, ktorý je k nahliadnutiu u Ing. Tuku a videl som aj zmeny na Nábrežnej ulici
otvorenie z Obrancov mieru oproti Fučíkovej ulici. 
Požiadal som - Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Prešove o zhodnotenie 
dopravnej situácie a zhodnotenie vplyvu na organizáciu a bezpečnosť dopravy na 
ulici Obrancov mieru v úseku od československej armády po ulicu Fučíkova so 
zameraním sa na Nábrežnú ulicu v časti, ktorá sa dotýka nášho pozemku aj blízkych 
garáží- KN-C 8429/1 až 26. 
Zrušenie semaforu Obrancov mieru československej armády bude mať následky pre 
chodcov a to tak, že im znemožní prechod do obchodného centra Sídliska ll. 
Obmedzí možnosť prechodu detí do školy, škôlky na Októbrovej ulici. Následky pre 
autá znemožnenie výjazdu zo Sídliska ll. vl'avo. V čase zelenej pre chodcov na 
terajšom semafore na ul. Obrancov mieru umožňuje bezpečný výjazd autám z ulice 
československej armády vľavo na Obrancov mieru. Ak by došlo k zrušeniu semaforu 
na tejto križovatke je potrebné vybudovať v strede ulice ochranný ostrovček pre 
chodcov pre bezpečnosť chodcov. Zrušenie výjazdu z Fučíkovej ul. vl'avo znovu zruší 
výjazd ·zo Sídliska ll vl'avo na Obrancov mieru. Toto riešenie je veľmi zlé, lebo 
znemožní výjazd z celého Sídliska ll vľavo na Obrancov mieru s pokračovaním do 
mesta. 
Túto trasu -odbočenie z ulice československej armády vľavo na Obrancov mieru s 
pokračovaním do mesta využívajú aj autobusy MHD. Pre občanov mesta Prešov to 
bude mať nedomyslený negatívny dopad a poškodí ich kvalitu života. 
Ďalším výrazným dôvodom, prečo nie je možné otvoriť Nábrežnú ul. z Obrancov 
mieru je, že Nábrežná ulica v časti KV-C 8429/1 až 26, kde sú garáže úzka. Má šírku 
len asi 5 metrov. Na tejto časti ulice sú priamo pred garážami po celej dÍžke ešte 
betónové sdpy elektrického vedenia. Garáže sú postavené na hranici cesty, keď 
majiteľ garáže otvorí garážové dvere tieto zasahujú do cesty a obmedzujú premávku. 
Na čas kým otvorí dvere, vyjde s autom z garáže, zavrie dvere a neodíde s autom z 
ulice zablokuje prejazdnosť Nábrežnej ulice. Odhadujem jeden výjazd z garáže 
zablokuje Nábrežnú ulicu na dobu asi 3 až 5 minút. 
Nekvalita tejto cesty a aj to, že ľudia otvárajú dvere garáží priamo na ulicu a cúvajú s 
autom rovno na ulicu, bez možnosti výhradu zrakovej kontroly na túto komunikáciu 
nedovoľuje zaťaženie vyšším počtom vozidiel akému slúži teraz, ako je momentálne 
využívaná. 
Je tu veľmi vážne riziko kolíznych situácii, havárii a obmedzenia plynulosti premávky. 
Na strane druhej toto riešenie poškodí majiteľov garáží na Nábrežnej ulici. Ďalší 
dôvod prečo táto cesta nevyhovuje na zvýšenie prejazdnosť je to, že v tejto lokalite 
bývajú prevažne starší ľudia, ktorí po tejto komunikácii chodia peší nakoľko tu 
chýbajú akékoľvek chodníky. Chodníky chýbajú preto, lebo tu nie miesto na ich 
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zhotovenie. Uzavretie terajšieho fungujúceho vstupu skomplikuje možnosť prejazdu 
úzkymi uličkami cez sídlisko okolo Nábrežnej ulice. Navrhujem, aby ste v záujme 
bezpečnosti a nezhoršení kvality života občanov mesta Prešov zamietli navrhované 
riešenie zmeny v doprave na uliciach Obrancov mieru, od ulice československej 
armády po ulicu Fučíkova. 
Verím, že svojím odborným posúdením v prospech občanov nášho mesta a 
zamietavým stanoviskom k navrhovanému riešeniu dopravnej situácie na ulici 
Obrancov mieru prispejete k zlepšeniu kvality života ľudí žijúcich v danej lokalite. 
Dúfam, že k tomu prispeje aj nové stanovisko polície o ktoré som individuálne 
požiadal. Dúfam, že bude v prospech občanov Sídliska ll a neznemožní im pohyb v 
svojom meste. 
Záverom zopakujem svoje zamietavé stanovisko k plánovaným zmenám na 
Nábrežnej ulici - k zámeru zriadenia frekventovanej ulice na hranici nášho pozemku 
bez potrebného ochranného pásma a bez chodníka. Týmto by sa hrubo poškodil 
zámer našej firmy, pre ktorý sme pozemok pred tromi mesiacmi kupovali. Dovolím si 
podotknúť, že po konzultáciách na patričných miestach. Žiadam Vás preto o 
zachovanie súčasného režimu využitia na Nábrežnej ulici. 

Účastník konania IGOLAS , s.r.o., vlastník parcely č 8429/35 k.ú. Prešov 
Dovoľte mi povedať svoje stanovisko k snahe zmeniť organizáciu dopravy v našom 
meste. Môj postoj jednoznačne zamietavý a záporný k tomuto projektu. Môj uhol 
pohľadu je, že spôsob dopravy v meste Prešov má slúžiť v prvom rade jeho 
obyvateľom a riešenie dopravy im má zlepšiť a spríjemniť život. 
Uhol pohľadu Slovenskej správy ciest - je otvoriť tranzit cez naše mesto aj na úkor 
obyvateľov. Týmto riešením zhoršíte kvalitu života pre ľudí žijúcich v tejto lokalite -
exhaláty, hluk, možnosti výjazdu - prejazdu cez mesto pre vlastných obyvateľov. V 
prvom rade je potrené dokončiť dial'nicu D 1 prepojenie Malý šariš smer Košice a 
urobiť tzv. severný obchvat". Týmto činom sa stratí z ulíc mesta Prešova asi jedna 
polovica áut. Ak to urobíte opačne nákladná doprava bude chodiť cez mesto, aby sa 
vyhla spoplatneným úsekom. Aj dobre zosynchronizované semafory na tejto trase, 
dokážu zmeniť prejazd mestom na plynulejší. Prečo nesúhlasím s navrhovaným 
zámerom: 
1.Ako konateľ IGOLAS, s.r.o. - ktorá vlastní pozemok na dotknutom území -
nesúhlasím s týmto riešením pre zvýšenie hlučnosti prašnosti a otrasov zo zvýšenej 
frekvencie aut. Týmto riešením obmedzíte a poškodíte môj podnikateľský zámer s 
daným pozemkom postavenia trojposchodového bytového domu. Nesúhlasím, aby 
sa otvárala Nábrežná ulica, ktorá je na hranici nášho pozemku - KN-C 8429/35 -
lepšie povedané, aby ste odkrojili z nášho pozemku- ako je výkresoch zakreslené. 
Na Nábrežnej ulici v oblasti tenisových kurtov, garáží tzv. čatáriovej kúrie" - nemá 
komunikácia šírkové parametre na zmenu z koncovej komunikácie na obojstrannú 
komunikáciu. Majitelia garáži otvárajú dvere garáži do cesty, občas robia aj drobnú 
údržbu a cúvajú s autami prakticky bez kontroly - na slepo na túto úzku cestu. Je to 
miesto úzke a aj pri používaní tejto komunikácie ako koncová resp. slepá, dochádza 
ku kolíznym stavom. Predložené riešenie v tomto projekte alibisticky končí pri 
začiatku garáži týmto dopravným hrdlom sa nezaoberá. 
2.Nesúhlasím s navrhovaným riešením zmeny v doprave a to zrušenia možnosti 
výjazdu vl'avo z ulice Fučíkov a československej armády. Je to hrubý zásah a 
obmedzenie možnosti výjazdu smerom do mesta pre obyvatel'ov Sídliska ll. 
3.Túto možnosť odbočenia vľavo je potrebné zachovať aj linky MHD, ktoré tadeto 
prechádzajú. Preto tieto dôvody som 27.9.2013 požiadal Krajské riaditeľstvo 
policajného zboru v Prešove o prehodnotenie navrhovaných zmien v organizácii 
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dopravy na uliciach Obrancov mieru, československej armády, Fučíkovej a 
Nábrežnej ul. 
4. Rozšírením ulíc Obrancov mieru Levočská a aj Vlada Clementisa dôjde k 
priblíženiu dopravnej komunikácie k bytom občanov nášho mesta, čo sa prejaví na 
zvýšenie prašnosti a hlučnosti, zvýši sa intenzita otrasov - čo bude mať vplyv na 
statiku budov. Zároveň dôjde k zhoršeniu hygieny, kvality ovzdušia. Týmto činom 
dôjde v uvedenej lokalite aj k znehodnoteniu trhovej hodnoty dotknutých bytov. 
5. Vytvorením nadchodov nad križovatkou sa skomplikuje možnosť prechodu pre 
starších občanov Sídlisk ll a 111 prejsť cez Levočskú ulicu. Neviem si to dobre 
predstaviť ako to bude v zime udržiavané. Ako človek na invalidnom vozíku bude 
môcť prejsť cez nadchod, ktorý je nad trolejovým vedením. 
Na Sídlisku 111. je práve početná skupina invalidov na elektrických invalidných 
vozíkoch v DSS , pre ktorých to bude neprekonateľná bariéra. 
6.Zrušením semaforu na križovatke československej armády a Obrancov mieru 
znemožníte prechod obyvateľom, deťom do školy a škôlky zo sídliska l do Sídliska ll 
aj do nákupného strediska tzv "Centrál" - obchody, pošta a iná občianska 
vybavenosť. 

Vidí sa mi nerozumné rozkopať - robiť úpravy na jedinej fungujúcej tranzitnej trase a 
v dohľadnej dobe robiť severný obchvat a prepojenie diaľnice Dl. 
7.Vo verejnej vyhláške v členení na objekty nie je zahrnutá Nábrežná. 
Žiadam všetkých tu prítomných - kompetentných odborníkov, aby ste svoje sily 
sústredili na odklonenie tranzitnej dopravy mimo územie mesta. 
Investícia do dokončenia diaľnice 01 a severného obchvatu bude je to nevyhnutnosť 
a nedá sa odložiť a nič z tej sumy sa nedá ušetriť. Práce mi Levočskej ceste a 
Obrancov mieru nie sú nevyhnutné a až po dokončení obchvatu mesta a 
prehodnotení hustoty premávky sa reálne ukáže, či je potrebné robiť zmeny a 
rozširovanie jazdných pruhov pre obyvateľov Košíc, Popradu, alebo Vranova. 
Je celkom reálne, že sa táto investícia ukáže ako zbytočná a dalo by sa na tom 
ušetriť. Apelujem na tu prítomných spoluobčanov, aby osobne povedali svoj názor, a 
aby žiadali o zapísanie tohto stanoviska do zápisnice. Apelujem na predstavitel'ov 
mesta: Nedovoľte, aby takýmto riešením boli poškodené záujmy občanov mesta 
Prešov. 
Otázky na projektanta: 
1 . Kedy prvý raz bola otázka zmeny v organizácii dopravy na 
Obrancov mieru, resp. Nábrežnej ulici konzultovaná s predstaviteľmi mesta -
hlavným architektom Ing. Ligusom ? 
2.Ako vysoko bude nadchod? 
3.Aký sklon bude mať stúpanie na nadchod a aký sklon v zime dokáže prekonať 
elektrický invalidný vozík? 
4.Ako sa bude udržiavať v zime priechodnosť tohto nadchodu pre starých ľudí ktorý 
nepôjdu autom? 

• Stavebný úrad tieto námietky posúdil a rozhodol tak, že námietkám účastníka 
konania spoločnosti IGOLAS, s.r.o., Sázavského 5. 08001 Prešov newhovel 

Zvýšenie prašnosti, hlučnosti a otrasov, V rámci rekonštrukcie križovatky ulíc 
Levočská - Obrancov mieru sa na ulici Obrancov mieru v blízkosti pozemku 
dotknutého subjektu uvažuje len s obnovou dopravou a poveternostnými vplyvmi 
poškodených horných asfaltových vrstiev jestvujúcej vozovky, čo bude mať za 
následok zníženie hluku, prašnosti a otrasov. 
Záber pozemku KN-C 8429/35 V rámci napojenia Nábrežnej ulice na ulicu Obrancov 
mieru nedôjde k záberu žiadnej časti pozemku parc. č. KN-C 8429/35 kat. úz. 
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Prešov. Nábrežná ulica nebráni plánovanému vyžitiu na pozemku parc. č. KN-C 
8429/35 kat. úz. Prešov. 
Parametre Nábrežnej ulice; V rámci napojenia Nábrežnej ulice na ulicu Obrancov 
mieru sa uvažuje s úpravou organizácie dopravy na ulici Nábrežná nasledovne: Ulica 
bude jednosmerná, jednopruhová so šírkou jazdného pruhu 3,25 m, s vjazdom do 
ulice len zo smeru od mesta Košice v križovatke s ulicami Levočská a Fučíkova, čo 
umožni vytvoriť voľný pás šírky 4,3 m pred vjazdmi do garáži. Súčasťou Nábrežnej 
ulice bude jednostranný chodník. 
Odbočenie vľavo z ulice Fučikova; Vzhl'adom na intenzitu dopravy na ulici Obrancov 
mieru (21618 voz/24 hod. v r.2015) sa uvažuje so zrušením vjazdu z ulice Fučíkova 
vl'avo na ulicu Obrancov mieru. Jestvujúce vjazdy z ulice Fučíkova a ulice 
československej armády na ulicu Obrancov mieru odbočením vpravo ostanú 
zachované. Jestvujúce napojenie sídliska ll na komunikačný systém mesta cez ulice 
Kolárova a Marka Čulena ostane zachovaný bez zmien. Ulicou Fučíkova nie sú 
vedené trasy liniek MHD. 
K návrhu na vydanie územného rozhodnutia na predmetnú stavbu, ako i ku zmene 
organizácie dopravy sa kladne vyjadril príslušný cestný správny orgán - Mesto 
Prešov v zast. Msú Prešov, SSÚ a U, oddelenie dopravy a KR PZ SR - Krajský 
dopravný inšpektorát z hľadiska bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky na 
pozemných komunikáciách. 
Rozšírenie ulíc Obrancov mieru, Levočská. Vlada Clementisa; Ulica Vlada 
Clementisa sa nerozširuje smerom k obytnej zástavbe. Ulica Obrancov mieru sa 
rozširuje na úseku 140 m o max. 3,50 m. Ulica Levočská sa rozširuje na úseku 340 
mo max 20m. V miestach priblíženia dopravy k obytnej zástavbe budú vybudované 
protihlukové bariéry výšky 6,0 m pre zníženie účinkov hluku z dopravy. Podľa 
výsledkov emisnej štúdie, ktorá je súčasťou projektu, je príspevok k znečisteniu 
ovzdušia s úvažovanými exhalátmi vznikajúcich z predpokladaného dopravného 
zaťaženia vzhľadom na príslušný imisný limit minimálny. V roku 2025 v navrhovanom 
stave neprekračujú priemerné ročné hodnoty S02, Pm2, N02, Ca Ha povolené limity, 
pričom na najzaťaženej'šom úseku - Levočská ulica v smere z Vranova maximálne 
zaťaženie (t.j. v zdroji) S02 predstavuje 24,0 %, Pm2 len 3,5 % , N02 len 55,3% a Ca 
Ha len 36% z povolenej limitnej hodnoty. V rámci rekonštrukcie križovatky budú na 
dotknutých úsekoch ciest vymenené horné asfaltové vrstvy vozoviek, čo taktiež 
jednoznačne prispeje k zníženiu hluku, prašnosti a otrasov od dopravy v dotknutej 
lokalite. K predloženému návrhu sa vyjadrilo Ministerstvo dopravy, výstavby a 
regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, útvar vedúceho hygienika rezortu, 
oddelenie oblastného hygienika Košice (ďalej len "MDVRR SR") ako príslušný orgán 
štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva vo veci posúdenia návrhu. 
Nadchody; Vytvorením nadchodov nad križovatkou s navrhovanými sklonmi rámp 
8,3% (prevýšenie 0,75 ma dÍžke 9 m) a podestami so sklonom 1,0% bude vytvorená 
možnosť prechodu križovatkou bez čakania a možných kolízií s vozidlami na vysokej 
úrovni komfortu aj pre starších občanov a občanov s telesným postihnutím 
(stanovisko Slovenského zväzu telesne postihnutých bolo doložené do dokladovej 
časti). Zimnú údržbu prístupových rámp na lávky bude zabezpečovať správca 
objektu (Mesto Prešov) štandardným spôsobom (odpratávaním snehu a posypom). 
Lávky ponad komunikácie budú vyhrievané, Na rampách a schodískách bude 
realizovaná zimná údržba mechanickým čistením. 
Zrušenie semaforu; Cestná svetelná signalizácia na križovatke s ulicou 
československej armády bude presunutá o cca 80 m smerom na juh, do polohy 
medzi zástavkami MHD. Možnosť prechodu zo sídliska l na sídlisko ll bude cez 
presunutý priechod pre chodcov a lávku nad ulicou Obrancov mieru. 
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Tranzit; Tranzitná doprava mestom Prešov je vedená cestami 1/68 a 1/18 už v 
súčasnosti. Trasy 1/68 a 1/18 sú určené ÚPN VÚC PSK a mesta Prešov. Tranzitná 
doprava tvorí cca 25% z celkovej dopravy v meste Prešov. Po dobudovaní 01 a R4 
(severný obchvat) prevezmú tranzitnú dopravu tieto komunikácie. 01 a R4 Správcom 
a súčasne vlastnikom nadradenej cestnej infraštruktúry (diaľnice a rýchlostné cesty) 
v Slovenskej republike je NOS a.s., ktorá zároveň zabezpečuje aj plánovanie, 
prípravu a výstavbu rýchlostných ciest a diaľnic. 
Otázky na projektanta: 
1 . Prvé rokovanie k navrhovaným úpravám komunikácii boli so zástupcami mesta 
Prešov prerokované dňa 11.4.2013. 
2. Niveleta lávky nad komunikáciou je 6,013 m. 
3. a 4. Viď. Nadchody. 

TORYSA INVEST s.r.o. Ku Surdoku 25, Ing. Peter Klinka 
Uvedený projekt sa priamo dotýka vstupu na pozemok č. 8435/1, ktorého vlastníkom 
je spoločnosť. Uvedený dopravný uzol má byť riešený tak, aby umožnil vstup 
a výstup na uvedený pozemok, cez projektovanú obslužnú cestu. 
• Stavebný úrad túto požiadavku posúdil a rozhodol tak, že požiadavke účastníka 

konania spoločnosti TORYSA INVEST s.r.o. Ku Surdoku 25, Ing. Peter Klinka 
vyhovel. 

Vstup na pozemok č. p. 8435/1 bude zabezpečený z jednosmernej, jednopruhovej 
komunikácie napojenej na ulicu Obrancov mieru v križovatke s ulicou Fučíkova. 
Výjazd z pozemku bude odbočením vpravo na jednosmernú ulicu Nábrežná popri 
tenisových kurtoch napojenú na ulicu Obrancov mieru. V situácii stavby je vyznačené 
budúce možné pripojenie pozemku parc. č. KN-C 8435/1 kat. úz. Prešov. 

OMV SLOVENSKO, s.r.o. Bratislava 
Spoločnosť OMV SLOVENSKO, ako vlastník pozemku 9204/81 s výmerou 2742 m2 

v k.ú. Prešov, zapísanej na LV 7079 dáva k územnému konaniu vyjadrenie listom 
z 27.9.2013, ktorý je priložený j tomuto vyjadreniu a bol zaslaný na Mesto Prešov 
poštou. Žiadame o úpravu technického riešenia lávky v zmysle tohto vyjadrenia. 
Pozn.: Na pozemku v našom vlastníctve je umiestnený bilboard spoločnosti BIG
BOARD, s ktorým máme uzatvorenú nájomnú zmluvu. V prípade záberu predmet. 
časti bude zmluva z našej strany vypovedaná a zariadenie odstránené. 
Spoločnosť OMV Slovensko, s.r.o., so sídlom Einsteinova 25/ 851 01 Bratislava, 
zap{saná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1., oddiel Sro, vložka č. 
777/8 {ďalej len "OMV Slovensko), ako vlastník pozemku parc. reg. C" č. 9204/81, 
druh pozemku Ostatné plochy, výmera 2742 m2, nachádzajúceho sa v k.ú. Prešov a 
zapísaného na LV č. 7079 vedenom Správou katastra pre!ov (ďalej len Pozemok), 
dáva nasledujúce stanovisko do územného konania o vydanie územného 
rozhodnutia pre umiestnenie líniovej stavby "1/18 Prešov, Levočská- Obrancov mieru 
križovatka, most", (ďalej len "líniová stavba"), č.k.: 8/12800/2013-Tu navrhovateľa 
Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest, so sidlom Kasárenské 
námestie 4, 040 01 Košice. 
Z projektovej dokumentácie pre líniovú stavbu predloženej spoločností OMV 
Slovensko a z predloženého situačného plánu, ktorý tvorí prílohu tohto stanoviska 
vyplýva, že navrhovaný projekt rekonštrukcie križovatky predpokladá záber takej 
časti Pozemku, že jeho zvyšná časť je pre akýkoľvek prípadný investičný stavebný 
zámer nepoužitel'ná a z tohto dôvodu aj nepredajná za cenu primeranú takémuto 
investičnému zámeru. 
Spoločnosť OMV preto nesúhlasí s vydaním územného rozhodnutia pre umiestnenie 
predmetnej stavby, 
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Spoločnosť OMV by súhlasila s vydaním územného rozhodnutia pre umiestnenie 
predmetnej stavby len za splnenia nasledujúcich podmienok: 
1. Stavebníci musia na vlastné náklady zabezpečiť úpravu projektovej dokumentácie 

pre líniovú stavbu tak, aby bol jej realizáciou Pozemok dotknutý v čo najmenšej 
možnej miere a OMV Slovensko ako jeho súčasný vlastník, prípadne akýkol'vek 
budúci vlastník Pozemku, mohol tento nerušene využívať, pristupovať k nemu a 
podľa vlastného uváženia uskutočniť na Pozemku stavebný zámer výstavby 
čerpacej stanice a/alebo odstavnej plochy a parkoviska, na ktorého realizáciu je 
potrebné využitie podstatnej časti výmery Pozemku; 

2. Stavebníci preto upravia projektovú dokumentáciu takým spôsobom, aby 
navrhovaná rampa pre peších bola umiestnená na čo najmenšej možnej ploche 
Pozemku a bola zároveň situovaná v rohu Pozemku nachádzajúcom sa na 
krížení ulíc Levočská a Vlada Clementisa tak, alebo pozdÍž chodníka na ui.VIada 
Clementisa tak, aby výstavbou nedotknutá zvyšná časť Pozemku mala 
kompaktný a dobre pre ďalšie účely dobre využiteľný tvar. 

3. Stavebníci za týmto účelom musia predložiť upravenú projektovú dokumentáciu 
pre líniovú stavbu zohľadňujúcu vyššie uvedenú podmienku spoločnosti OMV 
Slovensko na odsúhlasenie; 

4. Dotknutú časť Pozemku v zmysle upravenej a vlastníkom Pozemku odsúhlasenej 
projektovej dokumentácie pre líniovú stavbu budú stavebníci alebo investor 
líniovej stavby pred vydaním stavebného povolenia povinní odkúpiť do svojho 
vlastníctva a to za trhovú cenu podľa znaleckého posudku; 

5. Stavebníci sú oprávnení začať akékoľvek stavebné práce alebo prípravne práce, 
ktorými bude dotknutý Pozemok až po vydaní všetkých nevyhnutných povoiení 
vrátane územného rozhodnutia a stavebného povolenia; 

6. Stavebnici musia minimálne 1 O dní vopred informovať spoločnosť OMV 
Slovenska o začatí stavebných prác, ktorými má byť Pozemok dotknutý a 
dohodnúť si s ňou harmonogram postupu stavebných prác na Pozemku vo 
vlastníctve spoločnosti OMV Slovensko. Pozemok nesmie byt' využívaný pre 
skladovanie materiálu ani ako odstavná plocha pre stavebné mechanizmy a/alebo 
pre vozidlá pracovníkov i dodávateľov líniovej stavby; 

7. Žiadame o predloženie upravenej projektovej dokumentácie pre líniovú stavbu za 
účelom prípadného prehodnotenia nášho nesúhlasného stanoviska pre 
umiestnenie líniovej stavby navrhovateľa Slovenská správa ciest, Investičná 
výstavba a správa ciest. 

• Stavebný úrad tieto požiadavky posúdil a rozhodol tak, že požiadavkám účastníka 
konania spoločnosti OMV SLOVENSKO, s.r.o. Bratislava vyhovel. 

Vznesené požiadavky boli zapracované do podmienkovej časti rozhodnutia. 

Stanovisko spoločnosti lmmo -Log - SK Alpha s.r.o. ako vlastnfka nehnuteľnosti 
zapísaných na LV 10360 (k.ú. Prešov) 
Spoločnosť lmmo - Log - SK Alpha s.r.o., so sídlom Trnavská cesta 41/A, 831 04 
Bratislava. (ďalej len "lmmo Log"), ako vlastník nasledujúcich nehnutel'ností 
zapísaných na LV 1 0360 (k.ú. Prešov) a) pozemkov: 9210/2, 9210/10, 9210/11, 
9210/12, 9210/13 (ďalej len "Pozemky") 
b) stavby- obchodné centrum. súpisné číslo 11285. postavené na pozemku parc. č. 
9210/12 
(ďalej len "Stavba") 
dáva nasledujúce stanovisko do územného konania o vydanie územného 
rozhodnutia pre umiestnenie líniovej stavby 1/18 Prešov, Levočská - Obrancov mieru 
križovatka, most", (ďalej len "Líniová stavba") 
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lmmo -Log súhlasi s vydaním územného rozhodnutia pre umiestnenie predmetnej 
líniovej stavby a to za splnenia nasledujúcich podmienok: 
1 . Pri realizácii stavebného zámeru nesmie byť žiadnym spôsobom obmedzená ani 

rušená prevádzka a zásobovanie Stavby obchodného centra Kaufland. Stavebné 
práce, ktoré by mohli narušiť alebo obmedziť prevádzku obchodného centra 
Kaufland musia byť vykonávané mimo prevádzkových hodín obchodného centra 
Kaufland. 

2. Realizácia Líniovej stavby nebude mať za následok znemožnenie zásobovania 
pizzérie prevádzkovanej spoločnosťou UNIPIZZA s.r.o., nachádzajúcej sa na 
pozemku parc. reg. "C" č. 9204/174 (k.ú. Prešov), ktoré je zabezpečované 
prostredníctvom zriadeného dopravno zásobovacieho napojenia 
odbočovacieho pruhu na pozemku parc. reg. "C· č. 9752 (k.ú. Prešov) vo 
vlastníctve Mesta Prešov. Prístup motorovými vozidlami k pozemku, na ktorom je 
pizzéria umiestnená je v súčasnosti možný len prostredníctvom uvedeného 
zásobovacieho napojenia. V prípade znemožnenia zásobovania pizzérie 
prostredníctvom zásobovacieho napojenia by mohli byť ohrozené oprávnené 
záujmy spoločnosti lmmo- Log, ktorá je vlastníkom priľahlých pozemkov. 

3. Stavebnici sú prípadné prípojky na verejné siete povinný umiestniť mimo 
pozemkov vo vlastníctve spoločnosti lmmo- Log. 

4. Stavebníci sú povinný uzatvoriť do vydania príslušného stavebného povolenia na 
Stavbu so spoločnosťou lmmo - Log zmluvy o zmluvách budúcich o zriadení 
vecných bremien pre prípadné nevyhnutné uloženie elektrickej, vodovodnej a 
kanalizačnej prípojky, ktoré by pripadne mali byť umiestnené na pozemkoch vo 
vlastníctve spoločnosti lmmo - Log a to podľa zmluvných vzorov spoločnosti 
lmmo- Log. · 

5. Pred začatím stavebných prác sú stavebníci povinní odsúhlasiť so spoločnosťou 
lmmo -Log projekt organizácie výstavby a pohybu vozidiel líniovej stavby. 
Stavebníci sú ďalej povinný zabezpečiť, aby vjazd a výjazd na stavenisko bol 
mimo areálu obchodného centra Kaufland. Pozemky spoločnosti lmmo - Log 
nesmú byť využívané pre skladovanie materiálu ani ako odstavná plocha pre 
stavebné mechanizmy a/alebo pre vozidlá pracovníkov a dodávateľov líniovej 
stavby. 

6. Stavebníci musia minimálne 1 O dni vopred informovať spoločnosť Im mo - Log o 
začatí stavebných prác a dohodnúť si s ňou harmonogram postupu stavebných 
prác na dotknutých pozemkoch vo vlastníctve spoločnosti lmmo- Log. 

7. Stavebníci sú povinní protokolárne odovzdať spoločnosti lmmo - Log, prípadné 
výstavbou dotknuté pozemky vo vlastníctve spoločnosti lmmo- Log v pôvodnom 
stave najneskôr do 7 dni po dokončení na nich realizovaných stavebných prác, 
vrátane príslušnej relevantnej dokumentácie v elektronickej aj papierovej forme. 

8. Realizáciu stavebného zámeru zabezpečia stavebníci na vlastné náklady. 
9. Stavebnici zodpovedajú za všetky škody, ktoré vzniknú spoločnosti lmmo - Log 

pri realizácii stavebného zámeru a sú povinní ich v čo najskoršom termíne 
odstrániť. Pokiaľ tak neurobia, spoločnosť lmmo - Log si vyhradzuje právo ich 
odstrániť na náklady stavebníkov. 

1 O. Stavebnici zabezpečia udržiavanie čistoty dotknutých pozemkov spoločnosti 
lmmo - Log počas realizácie stavebných prác. V prípade znečistenia týchto 
pozemkov zabezpečia stavebnici, bezodkladne, na vlastné náklady odstránenie 
znečistenia. Ak stavebnici aj napriek výzve zo strany spoločnosti lmmo - Log 
neodstránia prípadné znečistenie z pozemkov predmetných plôch, bude toto 
zabezpečené zo strany spoločnosti lmmo - Log a náklady budú refakturované 
stavebníkom. 
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11 . Akékoľvek zmeny pri realizácií stavebného zámeru oproti projektovej 
dokumentácii, ktorá bola predložená spoločnosti lmmo- Log, ktoré by sa mohli 
akýmkoľvek spôsobom dotknúť sietí, pozemkov, areálu a objektu obchodného 
centra Kaufland, ako aj jeho zásobovania a/alebo prevádzky, žiadame pred 
začatím realizácie prác vopred predložiť spoločnosti lmmo- Log na odsúhlasenie. 

• Stavebný úrad tieto požiadavky posúdil a rozhodol tak, že požiadavkám účastníka 
konania spoločnosti Im mo -Log- SK Alpha s.r.o. Bratislava vyhovel. 

Vznesené požiadavky boli zapracované do podmienkovej časti rozhodnutia. 

Božena Pal'ová, Obrancov mieru 5, Prešov 
Nesúhlasím s výstavbou cesty NÁBREŽNÁ a OBRANCOV MIERU nakoľko sa zníži 
kvalita bývania. Ako vlastník garáže na Nábrežnej mám výhradu k výstavbe cesty
zníži sa hodnota majetku a obmedzí sa pohyb. 
• Stavebný úrad tieto námietky posúdil a rozhodol tak, že námietkám účastníka 

konania -Božena Paľová, Obrancov mieru 5, Prešov, čiastočne vyhovel. 
Ulicu Nábrežná v súčasnosti využívajú len obyvatelia bytov na tejto ulici, vlastníci 
garáži, návštevníci športového zariadenia (tenisové kurty) a pacienti zariadenia 
Gynstar. Zmenou organizácie dopravy na jednosmernú a zmenou dopravného 
značenia sa upraví jestvujúci režim dopravy a obmedzí sa rýchlosť na 20 km/h čím 
zabezpečí plynulosť dopravy bez jej obmedzovania. 
Súčasne bolo navrhovateľovi určené v podmienkovej časti rozhodnutia do návrhu 
doplniť jednostranný peší chodník pozdÍž navrhovanej komunikácie (orientovaný 

. z južnej a východnej strany ulice Nábrežná) prepájajúcej Nábrežnú ulicu 
s križovatkou Obrancov mieru l Fučíkova a živičnú úpravu Nábrežnej ulice od vjazdu 

· do areálu zdravotníckeho zariadenia po križovatku pri tenisových kurtoch. 

Kvetoslava Mudríková, štefániková 19, Prešov, chatka na Kollárovej ul. 
Nesúhlasím so zahustením dopravy na Kollárovej ulici. Nie je na to stavaná cesta, 
už teraz je problém pri strete v zákrute s autobusom. Je potrebné riešiť priechod 

·cez Obrancov mieru na Kollárovu pre chodcov. Na Kollárovej ulici má svoje centrum 
aj Únia slabozrakých na Slovensku, ktorých sa táto zmena nepriaznivo dotkne. 
Súhlasím so zmenami na Levočskej ul. kde zmeny pomôžu bezpečnosti premávky. 
• Stavebný úrad tieto námietky posúdil a rozhodol tak, že námietkám účastníka 

konania - Kvetoslava Mudríková, štefániková 19, Prešov, čiastočne vyhovel. 
Rekonštrukciou križovatky ulíc Levočská - Obrancov mieru - Vlada Clementisa nie je 
dotknutá ulica Kollárová a jej napojenie na ulicu Obrancov mieru. l napriek tomu bolo 
v podmienkovej časti rozhodnutia uvedené: "V súvislosti so zvýšením intenzity 
dopravy na Kollárovej ulici počas realizácie stavby aj po jej ukončení odporúčame do 
projektu zahrnúť výmenu živičného krytu (obrusnej vrstvy) v celej šírke a dÍžke tejto 
ulice". 

Jana Palková, Jabloňová 13, Prešov 
S navrhovaným riešením stavby nesúhlasím z týchto dôvodov: 
• Zamedzenie l'avostranného odbočenia z ul. Obr. mieru na ul. Čsl. armády 

v oboch smer. a l'avostranného odbočenia z ul. Čsl. armády na ul. Obrancov 
mieru z oboch úsekov ulice Čsl. armády. 

• Celá lokalita sídliska ll. bude sprístupnená z Obrancov mieru jedine z Kollárovej 
a Fučíkovej ulice, ktorej šírkové parametre a stav (hlavne Fučíkovej ulice) 
nevyhovuje už súčasným potrebám dopravy (parkovanie áut, zničené chodníky so 
zapustenými obrubníkmi min. šírky komunikácie), kolízny bod je aj parkovisko 
pred predajňou MILK AGRO a Krajským riaditeľstvom PZ SR. 
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• Žiadam spracovať prieskum intenzity dopravy na výhľadový stav a realizovať 
potrebné opatrenia na Fučíkovej ulici z nej vyplývajúce 

• Z dôvodu bezpečnosti detí dochádzajúcich do najväčšej školy v meste upraviť 
chodníky s obrubníkmi a riešiť prechody pre chodcov 

• Navrhovanou úpravou dôjde k obmedzeniu dostupnosti dopravou MHD lokality 
sídl. ll. 

• Lávky a rampy vytvárajú nevodnú priestorovú bariéru v území 
• Realizovať svetelnú križovatku pri výjazde z Kollárovej ulice na Nábrežku. 
• Z dôvodu zaslepenia Jazdeckej a Urbánkovej ponechať pravostranné odbočenia 
• Z dôvodu donútenia chodcov prekonávať 6 m výškový rozdiel pri prechode cez 

križovatku 

• Stavebný úrad tieto námietky posúdil a rozhodol tak, že námietkam účastníka 
konania - Jana Palková, Jabloňová 13, Prešov, čiastočne wh ov el 

a to že bolo v podmienkovej časti určené: "Vzhľadom na predpokladané zvýšenie 
počtu áut, ktoré budú prichádzať z južného smeru z ulice Obrancov mieru na ulicu 
Fučíkovu, dôsledkom nemožnosti odbočenia z ulice Obrancov mieru v smere od 
Košíc na ulicu Čsl. armády, je potrebné v ďalšom stupni PD preukázať výpočtom -
sčítaním dopravy počet aut, ktoré v súčasnosti prichádzajú na ulicu Čsl. armády 
z ulice Obrancov mieru v smere od Košíc. Na základe výsledkov sčítania dopravy 
v predmetnom území, je potrebné v ďalšom stupni navrhnúť dopravný režim 
Fučíkovej ulice a to vzhľadom na existujúce šírkové usporiadania miestnej 
komunikácie. 
• Stavebný úrad ostatné námietky posúdil a rozhodol tak, že námietkám účastníka 

konania - Jana Palková, Jabloňová 13, Prešov, newhovuje. 
Zamedzenie odbočení vľavo z ulice Obrancov mieru na ulicu československej 
armády (sú bez odbočovacích pruhov) je z dôvodu že nespíňajú ustanovenia STN 73 
6102, čl.6.3.5 o zriaďovaní pruhov pre odbočenie vľavo a vozidlá odbočujúce vľavo 
zastavujú v priebežnom pruhu pre priamy smer a blokujú priebežný dopravný prúd 
čim spomal'ujú dopravu a spôsobujú kolízne situácie. Úpravou ramien križovatky 
umožňujúcich len odbočenie vpravo sa zabezpečí plynulý pohyb dopravného prúdu a 
zvýši sa jeho bezpečnosť. Uprava miestnych komunikácii (obrubniky, chodniky, 
parkoviská, šírky miestnych komunikácii, priechody pre chodcov) sú v kompetencii 
mesta Prešov. Rekonštrukciou križovatky ulíc Levočská - Obrancov mieru - Vlada 
Clementisa nie je dotknutá ulica Kollárová a jej napojenie na ulicu Obrancov mieru. 
Napojenie ulíc Jazdecká a Urbánková na ulicu Levočská bude z dôvodu 
nevyhovujúcej vzdialenosti križovatiek zrušené a ulice budú dopravným značením 
vyznačené ako slepé. Rekonštrukciou križovatky ulíc Levočská - Obrancov mieru -
Vlada Clementisa nie je dotknutá ulica Kollárová a jej napojenie na ulicu Obrancov 
mieru. Ku výškovému prekonávaniu križovatky sa vyjadril Slovenský zväz telesne 
postihnutých - KRAJSKÉ CENTRUM Sibírska 24,08001 Prešov, ktorý vyjadril súhlas 
s technickým riešením pokiaľ sklon lávok a rámp nebude väčší ako 12%. 

Ing. Miroslav Lončík, Jánošikova 27, Prešov 
- ako vlastník nehnutel'ností- rodinných domov na Obrancov mieru 30 a 30/a sa v 
zmysle §34, ods. 2 stavebného zákona 50/76 Zb. v znení jeho neskorších zmien a 
doplnkov sa ako dotknutý účastník konania sa vyjadrujem k dokumentácii pre 
vydanie územného rozhodnutia stavby: 1/18 Prešov, Levočská - Obrancov mieru, 
križovatka, most" 
S predloženou dokumentáciou nesúhlasím. 
Zdôvodnenie: Z dokumentácie je zrejmé, že zvýšenie priechodnosti križovatkou 
Levočská - Obrancov mieru sa zvyšuje počet automobilov prechádzajúcich po ulici 



45 

Obrancov mieru. Dokumentácia však nerieši a nehodnotí túto skutočnosť v celom 
profile ulice Obrancov mieru, ale len v jej najbližšom kontakte s uvedenou 
križovatkou. Z dokumentácie nie je možné určiť, ako zvýšený počet vozidiel ovplyvni 
hlukové a emisné pomery za predmetnou križovatkou, v celom profile ulice Obrancov 
mieru. Taktiež nehodnotí dopravné pomery pripojenia križovatky Fučíkova -
Obrancov mieru a tiež prechodov pre chodcov v tejto oblasti. 
• Stavebný úrad tieto námietky posúdil a rozhodol tak, že námietkám účastníka 

konania -vlastník nehnutel'ností- rodinných domov na Obrancov mieru 30 a 30/a 
čiastočne vyhovel a to v námietke riešenia prechodu pre chodcov v tejto oblasti 
ako i pripojenia križovatky Fučíkova - Obrancov mieru. 

• Ostatným námietkám newhovel. 
Práve naopak - nárast intenzity na ulici Obrancov mieru vyvoláva potrebu zvýšenia 
priepustnosti križovatky rozšírením počtu jazdných pruhov v smere Košice - Poprad 
z jedného na dva. Cieľom projektu je zvýšenie priepustnosti cesty 1/18 v prieťahu 
mestom Prešov (odstránenie bodovej závady - chýbajúci jazdný pruh v úseku od 
križovatky s ulicou Obrancov mieru po križovatku s ulicou Záhradná) a zvýšenie 
kapacity križovatky ulíc Levočská - Obrancov mieru - Vlada Clementisa. Vzhľadom 
na tento cieľ sa upravuje len nevyhnutný úsek ulice Obrancov mieru tvoriaci rameno 
križovatky. V hlukovej a emisnej štúdii sú z vyššie uvedeného dôvodu 
zdokumentované len vplyvy dopravy na dotknutých upravovaných úsekoch 
komunikácii. 

Gynstar, spol. s r.o., Požiamická 3, Prešov . 
Stanovisko k stavbe: 1/18 Prešov, Levočská - Obrancov mieru križovatka, most 
Ako vlastník objektu a parcely 8462 k.ú. Prešov na Nábrežnej ulici č. 3 a ako 
účastník konania na susednej parcele nesúhlasíme s navrhovanou úpravou na ulici 
Obrancov mieru a to: 

nesúhlasíme s úplným uzavretím existulú,ceho vjazdu (ku kurtom), sme za 
zachovanie vjazdu a výjazdu v smere z KOSIC do Popradu 
nesúhlasíme s navrhovaním plnohodnotnej dvojsmernej komunikácie medzi 
novonavrhovanou križovatkou pri "arme" na Fučíkovej ulici a tenisovými kurtami. 
Dnešná situácia na tomto úseku nemá na takúto komunikáciu dostatočnú šírku aj 
vzhľadom na súčasnú polohu existujúcich garáži. Sme gynekologická ambulancia 
- zdravotnícke zariadenie, ktorá si túto lokalitu vybrala aj kvôli nízkej intenzite 
dopravy s dôrazom na našich pacientov. 

• Stavebný úrad tieto námietky posúdil a rozhodol tak, že námietkám účastníka 
konania -spoločnosti Gynstar, spol. s r.o., Požiamická 3, Prešov nevyhovel. 

Vjazd k tenisovým kurtom z ulice Obrancov mieru bude možný len zo smeru od 
Košíc cez ulicu Nábrežná napojenú v križovatke ulíc Obrancov mieru a Fučíkova a v 
križovatke ulíc Obrancov mieru a československej armády. Výjazd od tenisových 
kurtov bude možný len odbočením vpravo na ulicu Obrancov mieru v smere na 
Poprad v križovatkách s ulicou československej armády a oproti ulici Fraňa Kráľa. 
Ulica Nábrežná napojená do križovatky ulíc Obrancov mieru a Fučíkova bude 
jednosmerná, jednopruhová so šírkou jazdného pruhu 2, 75 m s obmedzením jazdnej 
rýchlosti na 20 km/hod a s vyznačením tejto časti za obytnú zónu. Súčasťou 
komunikácie bude jednostranný chodník pri ulici Nábrežná. 

PREŠOVSKÁ UNIVERZITA V PREŠOVE, REKTORÁT 
1. K navrhovaným úpravám križovatky ul. Levočská - Obrancov mieru - Clementisova 
a priľahlých úsekov nemáme pripomienky, keďže sú mimo záujmovej oblasti 
Prešovskej univerzity v Prešove. 



46 

2. V rámci úprav na ul. Obrancov mieru v križovatke s ulicou Fučíkovou a návrhu na 
vjazd na ul. Nábrežná, Vás žiadame, ako vlastník parcely č.8430 kataster Prešov, 
navrhnúť vjazd tak, aby nebolo zasahované stavebnými úpravami do akademickej 
pôdy. Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť na to, že akýkoľvek predaj pozemkov vo 
vlastníctve univerzity je schvaľovaný akademickými orgánmi univerzity a Správnou 
radou Prešovskej univerzity v Prešove. Vaše vyjadrenie o minimálny záber 
pozemkov vo vlastníctve univerzity je technicky nepodložené, a preto nesúhlasíme s 
Vašim návrhom. 
• Stavebný úrad tieto námietky posúdil a rozhodol tak, že námietke účastníka 

konania PREŠOVSKÁ UNIVERZITA V PREŠOVE, REKTORÁT, v otázke 
majetkoprávneho vysporiadania whovel. Navrhovateľ je povinný ku stavebnému 
konaniu mať vlastnícky alebo iný vzťah ku časti pozemku parc. č. KN-C 8430 
kat. úz. Prešov. 

• Námietke týkajúcej sa nepodloženia minimálneho záberu pozemku parc. č. KN-C 
8430 kat. úz. Prešov stavebný úrad nevyhovel. 

V rámci úprav na ul. Obrancov mieru v križovatke s ulicou Fučíkovou a návrhu na 
vjazd na ul. Nábrežná, vjazd bude realizovaný tak, aby sa minimalizoval zásah do 
pozemku parc. č. KN-C 8430 kat. úz. Prešov v čo najmenšej možnej miere. 
Samotný oblúk napojenia z Obrancov mieru na Nábrežnú, jednostranný chodník 
a teda veľkosť samotného záberu pozemku parc. č. KN-C 8430 kat. úz. Prešov 
bude preukázaná v Geometrickom pláne pri majetkoprávnom usporiadaní 
k nehnuteľnosti. 

Slovenský zväz telesne postihnutých - KRAJSKÉ CENTRUM Sibírska 24,08001 
Prešov · 
Členovia komisie na odstraňovanie architektonických bariér pôsobiaci pri Krajskom 
centre Slovenského zväzu telesne postihnutých, Sibírska 24 Prešov si predloženú 
dokumentáciu na stavebné povolenie a technické riešenie križovatky a lávok pre 
peších a nás ťažko zdravotne postihnutých na vozíkoch prezreli a vyjadrujú súhlas s 
technickým riešením pokial' sklon lávok a rámp nebude väčší ako 12%. K technickej 
časti sa nevyjadrujeme, pretože ani jeden z nás nie je v tej oblasti odborne spôsobilý. 
• Stavebný úrad túto požiadavku posúdil a rozhodol tak, že požiadavke účastníka 

konania - Slovenský zväz telesne postihnutých - KRAJSKE CENTRUM Sibírska 
24,08001 Prešov vyhovel. 

CondorNet, s.r.o Prešov 
Spoločnosť CondorNet s.r.o má v danej lokalite umiestnené telekomunikačné siete, 
ktoré prechádzajú aj mostným telesom na ul. Levočská. Súhlasíme s uvedenou 
stavbou, avšak naše siete musia byť preložené tak, aby nenarušili prevádzkovanie 
internetových služieb v danej lokalite 
• Stavebný úrad túto požiadavku posúdil a rozhodol tak, že požiadavke spoločnosti 

CondorNet, s.r.o Prešov vyhovel. 

UNIPIZZA s.r.o. Floriánova 2 Prešov 
Súhlasíme s podmienkou zachovania vjazdu pre pizzeriu F. UNIPIZZA s.r.o. 
• Stavebný úrad túto požiadavku posúdil a rozhodol tak, že požiadavke spoločnosti 

UNI PIZZA s.r.o. Floriánova 2 Prešov vyhovel. 

Dopravný podnik mesta Prešov, a.s, Bardejovská 7, Ľubotice 
Stavebník ku stavebnému konaniu predloží projektovú dokumentáciu SO 625 - OO 
Úprava trolejového vedenia, SO 626 - OO preložka spätných napájacích káblov 
DPMP. Stavebník požiada o vyjadrenie a vydanie stavebného povolenia na vyššie 
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uvedené stavebné objekty orgán verejnej správy - vyšší územný celok ako 
špeciálny stavebný úrad pre stavby mestských dráh. Etapy výstavby naplánovať tak, 
aby v čo najmenšom rozsahu a čo najkratší čas narušila premávku trolejbusovej 
dopravy. Úplná výluka trolejbusovej dopravy na sídlisku 111 a ll je možná len 
v mesiacoch júl, august počas prázdnin. V inom čase DPMP nedisponuje 
dostatočným počtom autobusov, s ktorými by trolejbusovú dopravu nahradil. 
Premávku trolejbusov zachovať čo najdlhšie, najmä v smere Clementisova Obrancov 
mieru, ak už dôjde k výluke na Levočskej ulici. 
• Stavebný úrad tieto požiadavky posúdil a rozhodol tak, že požiadavkám 

spoločnosti Dopravný podnik mesta Prešov, a.s, Bardejovská 7, Ľubotice 
vyhovel. podmienky zahrnul do podmienkovej časti rozhodnutia. 

Správa a zimná údržba prešovských ciest s.r.o., Pionierska 24, Prešov 
K predloženému návrhu PD pre územné konanie a následne jeho vydaniu pre 
vyššie uvedené stavby máme tieto pripomienky: 
• Pri ďalšom stupni PD riešiť údržbu vybudovaných rámp pre peších účastníkov, 

najmä v zimných mesiacov 
• Riešiť rozšírenie križovatky Obrancov mieru- s ul. Fučíkovou vzhľadom z dôvodu 

zvýšenia dopravy pre zaslepenie ul. Čsl. armády 
• Stavebný úrad tieto požiadavky posúdil a rozhodol tak, že požiadavkám 

spoločnosti Správa a zimná údržba prešovských ciest s.r.o., Pionierska 24, 
Prešov vyhovel čiastočne. 

Zimnú údržbu vybudovaných rámp pre peších bude riešiť správca tohto stavebného 
objektu, ktorý ho po dobudovaní prevezme do svojej správy a majetku. Ulica 
československej armády nebude zaslepená, bude zamedzené len odbočenie vľavo 
na ulicu československej armády. 

Predložený návrh (v dokladovej časti) neposkytoval dostatočný podklad pre 
spol'ahlivé posúdenie umiestnenia navrhovanej stavby v území, vplyvov na životné 
prostredie, z hľadiska záujmov sledovaných v územnom konaní. Stavebný úrad na 
základe § 35 odst. 2 zák. č. 50/1976 Zb. v znení príslušných noviel vyzval 
navrhovateľa, aby v určenej lehote doplnil predložený návrh o nasledovné údaje, 
podklady a stanoviská: 
• Súhlas vlastníkov pozemkov parc. č. KN-C 8523/4, KN-C 8430 kat. úz. Prešov 

s umiestnením navrhovanej stavby 
• Súhrnné stanovisko Železníc SR 
• Vyjadrenie Úradu pre reguláciu železničnej dopravy 
• Záväzné stanovisko MDVRR oddelenie oblastného hygienika Košice 
• Záväzné stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom 

v Prešove 
• Vyjadrenie Okresného úradu Prešov, odboru starostlivosti o ŽP 
• Vyjadrenie UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o., ku existencii PIS v záujmovom 

území, resp. ku ochrane týchto sietí, resp. ku potrebe preložky 
• Vyjadrenie spoločnosti Condornet s.r.o. Prešov ku existencii sietí v záujmovom 

území, resp. ku ochrane týchto sietí, resp. ku potrebe preložky 
• Vyjadrenie spoločnosti Orange Slovensko a.s. Bratislava ku existencii sietí 

v záujmovom území, resp. ku ochrane týchto sietí, resp. ku potrebe preložky 
• Stanovisko projektanta ku vzneseným námietkám a pripomienkám účastníkov 

konania 
ktoré sú bezpodmienečne potrebné pre spoľahlivé posúdenie umiestnenia 
navrhovanej stavby. 
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Pre uvedené dôvody stavebný úrad pod l' a § 29 odst. 1 zák. č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní, územné konanie dňa 2. 1 O. 2013 prerušil. 

Súčasne stavebný úrad oznámil prerušenie územného konania verejnou 
vyhláškou. Verejná vyhláška, ktorou bola oznámená výzva na doplnenie návrhu 
a prerušenie územného konania, bola vyvesená dňa 3. 1 O. 2013 na úradnej tabuli 
mesta Prešov a zverejnená na internete (www.presov.sk). 

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, 
Útvar vedúceho hygienika rezortu, oddelenie oblastného hygienika Košice (ďalej len 
"MDVRR SR") ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva 
vo veci posúdenia návrhu účastníka konania Slovenská správa ciest, IVSC Košice, 
Kasárenské námestie 4,040 01 Košice, na územné konanie stavby "1/18 Prešov, 
Levočská Obrancov mieru križovatka, most" podľa ust. § 13 ods. 3 písm. b) zákona 
č. 355/2007 Z.z. vydalo toto záväzné stanovisko 
súhlasí sa s návrhom účastníka konania Slovenská správa ciest, IVSC Košice, 
Kasárenské námestie 4,040 01 Košice, na územné konanie stavby "1/18 Prešov, 
Levočská -Obrancov mieru križovatka, most ", 
Cieľom stavby je rekonštrukcia štátnej cesty 1/18 v zastavanom území mesta 
Prešov. Križovatka ciest 1/18 (Levočská ulica, smer Poprad -Vranov nad Topľou) 
Obrancov mieru (smer Košice) -V. Clementisa v Prešove sa nachádza v 
urbanizovanom území mesta. 
Na základe preskúmania predloženej dokumentácie bolo zistené, že žiadateľ v 
súvislosti z rekonštrukciou predmetnej križovatky navrhuje protihlukové opatrenia a 
predkladá novú hlukovú štúdiu, ktorú spracoval Ing. R. Christakov , Dopravoprojekt 
as., Bratislava, Divízia Prešov, Jarková 14, 080 01 Prešov. Štúdia posudzovala návrh 
protihlukových opatrení kde výpočtový model bol skúmaný v piatich variantoch: 
V navrhovanom stave sú navrhnuté 2 protihlukové steny na ul. Levočská a po oboch 
stranách ul. Obrancov mieru výšky 6 m, steny sú navrhnuté ako odrazivé a 
zalomené. Zo skúmaných variantov 1. - 5. sa z hl'adiska účinnosti javí ako 
najvhodnejší variant 5 
t. j. obojstranné protihlukové steny na ulici Obrancov mieru výšky 6 m a na Levočskej 
ulici v smere od križovatky na pravej strane dve protihlukové steny výšky 6 m. 
Vybudovaním navrhovaných protihlukových stien dôjde v zrekonštruovanom 
dopravnom uzle k zlepšeniu jestvujúcej hlukovej situácie. V navrhovanom stave s 
realizáciou navrhovaných stavebnotechnických opatrení v roku 2025 hladina hluku 
pri predpokladanom dopravnom zaťažení podľa vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z. z. 
prekroči prípustné hodnoty určujúcich veličín hluku vo vonkajšom prostredí pre 
kategóriu územia 111. v referenčnom časovom intervale "deň" do 8,8 dB • v 
referenčnom časovom intervale .,noc" do 9,2 dB. Účastník konania hore uvedenými 
variantmi vyčerpal všetky dostupné stavebno-technické riešenia pre zabezpečenie 
pripustných hladín hluku v zastavanom okolí predmetnej tavby. Efektívnejšie 
protihlukové opatrenia "urbanisticko - architektonické", ktoré spočívajú hlavne vo 
vhodnej dislokácií objektov podľa ich účelu či v zmene dispozičných riešení obytných 
priestorov ako aj "urbanisticko - dopravné" opatrenia v rámci ktorých sa odporúča 
preferovanie hromadnej dopravy, vylúčenie tranzitnej dopravy a racionalizácia 
prepravných vzťahov nie sú v kompetencií účastníka konania. 
Účastník konania preukázal, že využil všetky dostupné technické a organizačné 
opatrenia a že nie je možné dosiahnuť dostupnými technickými alebo organizačnými 
opatreniami, bez podstatného narušenia dopravného výkonu, zníženie hladiny hluku 
vznikajúceho prejazdom cestných motorových vozidiel dopravným uzlom Levočská -
Obrancov mieru na cestnej komunikácii č. 1/18 v meste Prešov. 
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Správny orgán na základe argumentácie účastníka konania skonštatoval, že pri 
posudzovaní výsledkov vykonaného merania hluku na komunikácií 1/18, Prešov, 
Levočská - Obrancov mieru možno aplikovať bod 1 .6. prílohy k vyhláške MZ SR č. 
549/2007 Z.z., kedy posudzovaná hodnota pre kategóriu územia 111. môže prekročiť 
prípustné hodnoty určujúcich veličín hluku z pozemnej dopravy uvedené v tabuľke č. 
1 najviac o 1 O dB. Na základe uvedeného správny orgán skonštatoval, že 
posudzované prostredie spÍňa zákonom požadovanú normu a nie je v rozpore s 
predpismi na ochranu verejného zdravia. 

Mgr. Jaroslava Kutajová, Nábrežná 4, Prešov zaslala dňa 12. 12. 2013 na Mesto 
Prešov petíciu proti líniovej stavbe "1/18 Prešov, Levočská - Obrancov mieru, 
križovatka, most" 
Vážený pán primátor a mestské zastupitel'stvo, týmto Vás chcem v mene občanov 
mesta Prešov požiadať o prehodnotenie pripravovanej rekonštrukcie križovatky 
Levočská - Obrancov mieru, ktorá vo významnej miere znehodnotí a znepríjemní 
život obyvateľov na Sídlisku ll a priľahlých ulíc - Kollárová, Sázavského a Fučíkova. 
Cieľom pripravovanej rekonštrukcie je zvýšiť kapacitu križovatky na ceste 1/18 
Levočská 1/68 Obrancov mieru, na ktorú sa po dokončení Nábrežnej komunikácie 
presunie značná časť tranzitnej dopravy. Uvažovaným presunutím dopravy pribudne 
do tejto časti mesta z ulice Šafárikovej, Hollého a Lesík delostrelcov ďalšia doprava, 
čo bude pre obyvatel'ov už neúnosné. Už sprevádzkovaním pokračovania Nábrežnej 
komunikácie cez ulicu Pražskú sa značne zahustila doprava, na spomínaných 
uliciach. 
Dňa 7. 11 . 2013 na Výbore mestskej časti ll obyvatelia, ktorých sa rekonštrukcia 
križovatky bezprostredne týka· vyjadrili svoj nesúhlas s tým, že mesto chce celú 
tranzitnú dopravu presunúť na Sídlisko ll. Obyvatelia požadujú, aby sa najprv riešil 
obchvat mesta Prešov (južný, západný aj severný), čím by sa nákladná doprava 
dostala mimo mesto. V takom prípade by kapacita jestvujúcej križovatky 
postačovala pre vnútromestskú dopravu. Občania preto žiadajú, aby mesto vy 
pracovalo koncepciu dynamickej dopravy v Prešove a hlavne v tejto lokalite. 
Projektová dokumentácia má množstvo nedostatkov a preto bolo územné konanie 
prerušené. Občania žiadajú, aby sa mesto na mestskom zastupiteľstve týmto 
problémom zaoberalo a aby stalo na strane občanov a nie na strane firiem, ktorých 
život v danej lokalite je ľahostajný. 
V prílohe tohto listu sú podpisové hárky s podpismi občanov v počte 1 163, počet 
hárkov 91. Spôsob riešenia tejto petície Vás žiadam poslať na hore uvedenú adresu 
v zákonom stanovenej lehote. 

Petícia bola zaslaná Slovenskej správe ciest Bratislava na jej vybavenie. 

Slovenskej správe ciest. GR Bratislava (ďalej SSC) bola dňa 27.12.2013 doručená 
petícia občanov mesta Prešov, postúpená z mesta Prešov na priame vybavenie od 
Mgr. Jaroslavy Kutajovej, bytom Nábrežná 4, Prešov, proti líniovej stavbe 1/18 
Prešov, Levočská- Obrancov mieru, križovatka, most", označená ako PET-26-2013, 
ev. č. 148095/2013. 
SSC v súlade s § 5 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve, zákonom o 
sťažnostiach č. 9/201 O Z.z. prešetrila skutkový stav v spolupráci s našou 
organizačnou zložkou Investičná výstavba a správa ciest Košice (ďalej IVSC KE), 
ktorá je zodpovedná za správu predmetnej cesty a jej údržbu, bolo predkladatel'ke 
petície v zákonnej lehote zasielané nasledovné stanovisko: . 
Slovenská správa ciest je rozpočtovou organizáciou zriadenou Ministerstvom 
dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej MDVRR SR). V 
rámci predmetu svojej činnosti zabezpečuje výkon priameho investora pri príprave a 
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výstavbe ciest l. triedy vo vlastníctve štátu, spracováva koncepciu a koordinuje rozvoj 
cestnej siete a to s prihliadnutím na plán rozvoja ciest v pôsobnosti Národnej 
diaľničnej spoločnosti, a.s. a samosprávnych krajov, pripravuje podklady pre 
rozhodnutia MOVRR SR o účelnom usporiadaní siete pozemných komunikácií 
(zaradenie novovybudovaných cestných komunikácii, (RC, cesty l, ll., 111. triedy) 
alebo existujúcich miestnych a účelových komunikácií do cestnej siete). 
Na základe analýz dopravného smerovania z hľadiska objemu a zloženia dopravy z 
predchádzajúceho obdobia (smerové sčítania dopravy 2008, sčítanie dopravy 2005 
a 201 O, výsledky štúdie lOS), posúdenia širšieho vzťahov ciest 1/18 a 1/68 a 
križovatky ulíc Levočská - Obrancov mieru - Clementisova, SSC. IVSC KE zaradila 
predmetnú rekonštrukciu cesty v roku 2012 do Kontraktu. 
Účelom rekonštrukcie stavby "1/18 Prešov, Levočská - Obrancov Mieru križovatka, 
most" je zvýšenie kapacity, plynulosti a bezpečnosti dopravy, pešej aj automobilovej, 
ako aj zvýšená priepustnosti cesty 1/18 v prieťahu mestom Prešov, v priestore 
križovatky ul. Levočská -Obrancov mieru - Clementisova a pril'ahlých úsekov. K 
navrhovaným úpravám v križovatke patria aj stavebné úpravy na všetkých 
komunikáciách ústiacich v križovatke v prislúchajúcich úsekoch vrátane 
rekonštrukcie mostného objektu cez rieku Torysa. Navrhovanou rekonštrukciou 
križovatky a priľahlých úsekov sa dosiahne väčšia plynulosť dopravy, zníži sa počet 
čakajúcich vozidiel a skráti sa doba prejazdu križovatkou Levočská - Obrancov 
mieru, čo povedie k nižšiemu hlukovému zaťaženiu od cestnej dopravy. 
Vyššie uvedená stavba je v súlade s ÚPN VÚC PSK uvedených v Zmenách a 
doplnkoch Územn~ho plánu veľkého územného celku Prešovského kraia 2009 a 
taktiež v súlade s UP Mesta Prešov uvedených v zmenách a doplnkoch Uzemného 
plánu 2012. 
• Citácia ÚPN VUC PSK v odstavci: 
ll. Verejnoprospešné stavby 
Verejnoprospešné stavby spojené s realizáciou uvedených záväzných regulatívov sú 
tieto: 
1 V oblasti dopravy 
1 .2 stavby nadradenej cestnej siete pre 
1 .2.1 medzinárodný cestný ťah E 50 v trase cesty 1/18 Žilina - Poprad - Prešov a v 
trase cesty 1/68 v úseku Prešov - Košice, 

1.2.4. cesta 1/18 
v celej pôvodnej trase v úseku hranica kraja - Prešov s možnosťou úprav 
prejazdných úsekov na kategórie miestnych komunikácii a za účelom zvýšenia 
bezpečnosti cestnej premávky a v prejazdnom úseku mestami Prešov a Poprad pre 
zriadenie IDS, v meste Prešov (Levočská ul.) rozšírenie mosta cez Torysu na 
štvorpruh 
1 .2.6 cesta 1/68 
prieťahom mestom Prešov podľa ÚPN mesta Prešov v trase: 

- 1/68 križovatka ZVL - križovatka s ul. Škultétyho (Jána Pavla ll.) - Obrancov 
mieru 

1/18 peáž (ul. Levočská) - nám. Mieru - Sabinovská (1/68) a zriadenie lOS v kontexte 
s cestou 1/18, 

• Citácia ÚP Mesta Prešov 
3. C) Zásady a regulatívy umiestnenia verejného dopravného a technického 
vybavenia územia 
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Pre umiestnenie a užívanie jednotlivých častí verejného dopravného a technického 
vybavenia na území mesta Prešov platia záväzné regulatívy podľa územného plánu. 
Ich umiestnenie je znázornené vo výkrese č. 4 s názvom "Doprava" ..........•.... 
RL 1 Regulatívy dopravné 
RL 1.1 Komunikačný systém 
a} Nadregionálny komunikačný systém: 
a6) cesta 1/18 v trase Levočská- Duklianska (Bardejovská} -Vranovská ul. 
a7} cesta 1/68 v trase Košická v úseku Haniska - ZVL -preložka 1/68 Škultétyho -
Pražská -Pod Kalváriou - Obrancov mieru - Levočská v úseku Obrancov mieru 
Sabinovská -Sabinovská ul. 
a8} cesta 1/68 v trase Košická v úseku ZVL - Masarykova - Masarykova v úseku 
Košická -Kuzmányho - Kuzmányho - Rusínska v úseku Východná - MK3 - MK3 

c} Základný komunikačný systém (ZÁKOS} mesta tvoria: 
c1} mestské okruhy: 
l. mestský okruh: ulice Levočská (MZ17,5/70} - Okružná (M09/50} - Hviezdoslavova 
(MOB/50) - štefánikova (MOS/50) - Grešova (MOB/50) - Vajanského (MOS/50) -
Duklianska (M16,5/60); 
ll. mestský okruh: ulice Obrancov mieru (MZ 16,5/20)- Pod Kalváriou- Pražská (MZ 
19/60) -Jána Pavla ll. (MZ 19/60} -Škultétyho - Kuzmányho MZ14/60, výhl'adovo 
17,5/70 Rusínska - K3 - KS (preložka 1/68 Sabinovská v úseku Bardejovská -
Dúbrava} (MZ21 ,5/70 a MZ18/80} - Prostejovská - Volgogradská (M014/60} -
Levočská (MZ18,5/60) 
SSC po dobudovaní tretieho úseku Nábrežnej komunikácie, stavby 1/68 Prešov odb. 
Škultétyho - ZVL a po realizácii rekonštrukcie cesty, stavby 1/18 Prešov, Levočská -
Obrancov Mieru križovatka, most vypracuje dokumentáciu a podklady pre 
rozhodnutie MDVRR SR o novom usporiadaní siete pozemných komunikácii -
zaradenie novovybudovaných cestných komunikácií l. triedy a existujúcej miestnej 
komunikácií do cestnej siete l. tried. 
Rekonštrukcia predmetnej križovatky súčasnú dopravnú situáciu a bezpečnosť 
cestnej premávky ako aj priechodnosť a plynulosť dopravy v danom priestore len 
zlepší a to hlavne pre obyvatel'ov Sídliska ll ale aj pre všetkých účastníkov cestnej 
premávky na území mesta Prešov. Vypracovanie koncepcie dynamickej dopravy v 
Prešove, o ktorú žiadajú občania mesta Prešov nie je v kompetencii SSC. Vzhľadom 
na vyššie uvedené skutočnosti SSC považuje Vašu petíciu proti líniovej stave "1/18 
Prešov, Levočská- Obrancov mieru, križovatka, most" za neopodstatnenú. 

Navrhovateľ - Slovenská správa ciest, Kasárenské námestie 4, 040 01 Košice 
predložil na Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie 
ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia podl'a § 18 ods. 7 zákona 
č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon"} dňa 18.12.2013, 
doplnené 9.1.2014 oznámenie o zmene navrhovanej činnosti 1/18 Prešov, Levočská 
- Obrancov mieru križovatka, most". 
Hlavným líniovým zdrojom znečistenia bude odvoz a dovoz materiálu po existujúcich 
prístupových komunikáciách, ktoré budú zdrojom prašnosti a emisií vznikajúcich zo 
spaľovania pohonných látok v motoroch nákladných áut. Odvoz výkopovej zeminy 
bude zdrojom sekundárnej krátkodobej prašnosti na komunikáciách. Faktormi, ktoré 
ovplyvňujú mieru znečistenia ovzdušia dopravou sú rýchlosť, hmotnosť vozidla, stav 
vozovky a iné. Množstvo prachu bude zvýšené najmä v suchom a veternom počasí, 
naopak pri daždivom počasí bude podiel znečistenia menší. Tento vplyv je možné 
čiastočne eliminovať použitím moderných dopravných prostriedkov a stavebných 
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mechanizmov v bezchybnom technickom stave. Plošným zdrojom znečisťovania 
ovzdušia bude zariadenie staveniska a samotné stavenisko. 
Počas prevádzky 
• Emisie tuhých znečisťujúcich látok - spôsobené zemnými prácami a terénnymi 

úpravami v priestore staveniska, sekundárna prašnosť zo súvisiacej dopravy. 
Koncentrácia znečistenia bude závislá od charakteru stavebných prác a 
aktuálnych poveternostných podmienok 

• emisie z dopravy - CO, NOx, 802, CxHY, tuhé látky, prchavé organické látky 
(VOC) produkované spaľovaním pohonných hmôt v motoroch stavebných 
strojov a nákladných vozidiel dovážajúcich stavebný materiál. 

Pre posúdenie emisno-imisnej situácie počas prevádzky navrhovanej stavby bola 
vypracovaná rozptylová štúdia v mieste plánovanej rekonštrukcie križovatky 
Levočská - Obrancov mieru. Štúdia bola spracovaná pre hodnotenie vývoja vplyvu 
navrhovanej rekonštrukcie dopravného uzla Levočská - Obrancov mieru na kvalitu 
ovzdušia pre rok 2025. 
V etape rekonštrukcie je potrebné: Výrub drevín obmedziť na nevyhnutné minimum a 
uskutočniť ho výlučne v mimohniezdnom období, aby neboli zlikvidované hniezdiská 
vtáctva a ich mláďat, pri zakladaní pilierov rozširovaného mostného objektu, 
terénnych prácach v koryte rieky Torysa venovať osobitnú pozornosť inváznej 
rastline Fallopia sp. (pohánkovec), ktorá na brehoch týchto vodných tokov bola pri 
dendrologickom prieskume identifikovaná vo vel'kom množstve a nepremiestňovať 
zeminu z tejto lokality do voľnej prírody, aby sa zabránilo šíreniu invázneho druhu, 
ale odseparovať koreňový systém rastliny a zneškodniť ho napr. spálením, likvidácia 
inváznych druhov pred začatím zemných prác podľa vyhlášky MZP SR č. 24/2003, 
ktorou sa vykonáva zákon č.543/2002 Z.z.· o ochrane prírody a krajiny v znení 
neskorších predpisov, po ukončení stavebných a terénnych prác vykonať vegetačné 
úpravy územia, aby sa zamedzilo náletu ruderálnych a inváznych rastlín. 
Predložené Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti je spracované podľa prílohy č. 
Sa zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP a má dostatočnú výpovednú hodnotu v 
súvislosti s navrhovanou zmenou (rozšírenie mosta nad riekou Torysa zo súčasného 
trojpruhového na štvorpruhový) týkajúcej sa vyhodnotenia vplyvov na jednotlivé 
zložky životného prostredia vrátane obyvatel'stva. 

Na základe vyššie uvedeného bolo potrebné rozhodnúť tak, ako je uvedené 
v tomto rozhodnutí. 

Poučenie: 

Podľa § 42 odst. 3) stavebného zákona toto rozhodnutie má odkladný účinok. 

Odvolanie je potrebné v súlade s ustanovením §54 odst. 1) zák. č. 71/1967 
Zb. o správnom konaní podať na Mesto Prešov, správnom orgáne, ktorý rozhodnutie 
vydal. 

V súlade s § 54 odst. 2) zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní je potrebné 
odvolanie podať v lehote 15 dní odo dňa doručenia územného rozhodnutia. 

Toto rozhodnutie možno preskúmať súdom až po vyčerpaní riadnych 
opravných prostriedkov. 

V súlade s ust. § 42 odst. 2 zák.50/1976 Zb. o územnom plánovaní 
a stavebnom poriadku, v znení jeho noviel, toto územné rozhodnutie o umiestnení 
predmetnej líniovej stavby bude oznámené a doručené účastníkom územného 
konania verejnou vyhláškou, a to vyvesením na úradnej tabuli správneho orgánu 
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(ktorý má zo zákona písomnosť doručiť) Mesta Prešov a prostredníctvom internetu 
na internetovej stránke mesta Prešov www.presov.sk, úradnej elektronickej tabuli po 
dobu 15 dní. Súčasne bude zverejnená - vyvesená na úradnej tabuli správneho 
orgánu na mieste, ktorého sa konanie týka t.j. na úradnej tabuli Mesta Prešov a na 
elektronickej úradnej tabuli Mesta Prešov 

Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. 

Do lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok 
lehoty, t. j. ku vyveseniu rozhodnutia na úradnú tabul'u a zverejneniu na internete na 
elektronickej úradnej tabuli správneho orgánu (ktorý má zo zákona písomnosť 
doručiť) Mesta Prešov. 

Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, alebo deň pracovného pokoja, je 
posledným dňom lehoty najbližší budúci pracovný deň. 

Lehota je zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie podá na správnom 
orgáne , ktorý rozhodnutie vydal, teda na Meste Prešov, alebo ak sa podanie 
odovzdá na poštovú prepravu 

-~ 
JUDr. Pavel Hagyari 

Primátor mesta 

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o umiestnení 
stavby: "1/18 Prešov, Levočská - Obrancov mieru križovatka, most", bola 
vyvesená na úradnej tabuli M e s t a P r e š o v 

dňa .......... ~.~:·.~1~~~.?~.1~ ••••..••.•...•••.•••...••. 

::'.' .. ·--~~/- .:~·-1 
........................ ·_·" ... .. .".. ...... -, .......... ·'~· ......... . 

Pečiatka a·~· pi,s 
·'" l 

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o umiestnení 
stavby: "1118 Prešov, Levočská - Obrancov mieru križovatka, most", bola 
zvesená z úradnej tabule M e s t a P r e š o v 

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

:.~·-.. ····.· 

........................ \:.~.·· ~--.. ~·~·'·: ............ .. 
Pečiat , · pldpis' · · " 


