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Hobby Park Sekllov, Preiov (dopravné napojenie, OD Retai11, OO Retal12, OO Retall 3) Rusfnska ulica 
• s ta no v l a k o k investičnému zámeru. doplnenie 

Mesto Prešov, Mestsk~ úrad v Preäove, Odbor hlavného architekta mesta, ako orgán územného 
plánovania v zmysle § 16, ods. Z zakona č. 50/1976 Zb. o územnom plénovani a stavebnom poriadku (stavebný 
zakon) v zneni neskori!ich predpisov, v zmysle§ 4 ods. 3 písm. d) Zékona č.36911990 Zb. o obecnom zriadeni 
v zrrenl neskoršlch predpisov, a v súlade s čl. 9 ZBväznej časti územného plánu mesta Prešov v zneni Zmien 
a doplnkov 20~ 5, vyhlásenej Všeobecne Zéväzn9m nariaden im mesta Pre §ov č. 512017, ktorým se vyhlasuje 
ZáväZná časť Uzemného plánu mesta Prešov v zneni Zmien a doplnl<ov 2015, dáva k investičnému zámeru po 
doplneni parcelných člslel pozemkov riešeného územia pre stavbu ,Hobby Park Sekčov, Prešov' v rozsahu 
svojej pôsobn0$ti ustanovenej O$Obitnými predpismi, nasledovné stanovisko: 

1) Podl'a platného Územného plénu mesta Prešov v zneni Zmien a doplnkov 2015, ktorý bol schválený 
Mestským zastupiterstvom mesta Preiiov uzn. č.724/2017. d~a 28.6.2017 jeho záväzná časť bola schválená 
uznesenlm e. 72512017 a vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením mesta Prešov e. 512017, ktoré 
nadobudlo účinnosť 24.7.2017, územie vymedzené pre výstavbu stavby .Hobby Park Sekčov, Prešov na 
pozemkoch parc. č. KN-C 14832/5, 14832110, 14832/53, 14832/54, 14832/55, 14832/56, 14832/57, 14832/58, 
14832/59, 14832/66, 14832/68, 14832/69, 14832171, 14832/72, 14832173, 14832174, 14832175, 14832176, 
14832177, 14832178, 14832179, 14832/80, 14832/81, 14832/83, 14832/84 a KN-E 998/1,999/5, 1001, 100013, 
1002/5,100315, 1004, 1005/5, 1006/5,1007,100811,1009/5,1010/6, 101017, 234111 k. ú. Prešov sa nachádza 
na ploche funkčne určene! akq plgcha neérealovej obt;lanskej wbavenostt a plocha urbanistickej 
zelene, pre ktorú olatla regulatlw RL C.3. G.2. Pozemok parc. č. KN·C 14832/3 k. ú. Prešov lv~$!!L!a2 
lliJJli!lsla uliCl!Js.\Qrá je s-Ýi<!!sto!.!J!QPLl!\ill__éi]Q ~omYnl~.....M!~sJt\mu.~~ 

2) Navrhovaná výstavba Hobby Parku Sektov, Prešov pre funkciu obchodných domov (zariadeni vyššej 
občianskej vybavenosti) na vymedzenej ploche občianskej vybaveností je z hladisKa funkčného využitia územia 
v súlade s regulatívom RL C.3a! VS!!obecne závä;ného nariadenia Mesta Prešov č. 512017. kloljm sa 
vvhtasuje záväzná časť Uzemného ol!lnu mesta Prešov v zneni Zmien a doplnkoy 2015. 

Navrhované umiestnenie obchodného domu Retail 3 a rieSenia 30% parl<Ovaclch miest ako súčasť 
stavby vo Y9chodnej časti riešeného územia rešpel<tuje plochu urbanistickeJ zelene, ktorá je súčasťou 
regionálneho biokorldoru Sek čov v iilrke 40 m od brehovej čiary rieky Sekllov. 

3) Po posúdení predloženého investičného Zémeru spracovaného zodpovedným projektantom Ing. arch. 
Pavlom Čechvafom v novembri 2016 investičný zamer: .Hobby Park Sekčov. Prešov (dopravné napojenie. 
OO Retail 1. OD Retai! 2, OO Retall a, riešenie !!!lrkovaclch miest pre navrhované obchodné zariadenia . 
Rusinska ulica je v súlade s platným U zemným planom mesta Preiov v znenf Zmien a doolnkov 2015. 

V dokumentácii pre ýzemné rozhodnutie je nutné zohľadniť tieto pod m lenky: 
a) v biokoridore Sekčova riešiť aj chodník pre pešlch 
b) navrhované nadzemné objekty technického vybavenia územia situovať mimo vymedzenú plochu 

biokoridoru Sektov 



-
l 

c) pre ochranu majetku pred privalovými vodami sa v stanovenych územiach ohrozen}'ch povodňami do 
doby vybudovania ochranných opatrení musí sa v projektovom riešení stavieb a ich vyhotoveni 
zabezpečif protipovodňová ochrana pred povodňovými vodami do úrovne predpokladanej výšky 
zaplavenia stanovenej v mape povodňového ohrozenia. 

S pozdravom 

MI:STO PREŠOV 
Mestský úrad v Pre!íove 

DDBGR HUVRÉIIO ARCHITmA 1Ea1A 
oao 01 Prešov !]l 

Na vedomie: Ing. Andrea Turčanová, primétorka mesta 
VMC .č.4 

Ing. arch. Mária Č<~~ v á 
hlavná architekt/~ sta 
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