odbor starostlivosti o životné prostredie
oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek
životného prostredia
Námestie mieru 3, 080 01 Prešov

Č.j. OU-PO-OSZP3-2019/003156-09/ZM

Prešov 25. 02. 2019

ROZHODNUTIE
VYDANÉ V ZISŤOVACOM KONANÍ
Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody
a vybraných zložiek životného prostredia ako príslušný orgán štátnej správy podľa ustanovenia § 5
ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 3 ods. 1 písm. e) zákona č. 180/2013
Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako príslušný
orgán na úseku posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa § 56 zákona č.24/2006 Z.z.
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len
„zákon o posudzovaní vplyvov na ŽP“), rozhodol podľa § 29 ods. 2 zákona o posudzovaní vplyvov na
ŽP na základe oznámenia o zmene navrhovanej činnosti Úprava plochy na ul. Exnárovej
predloženého navrhovateľom Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 01 Prešov, IČO: 00327646 v spojení s §
18 ods. 2 písm. d) zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP a po vykonaní zisťovacieho konania
o posudzovaní zmeny navrhovanej činnosti podľa § 29 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP,
postupujúc podľa § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení
neskorších predpisov takto:
Zmena navrhovanej činnosti, „Stavebné úpravy odstavných stání Solivar a Šváby, parkovisko
vnútroblok Lomnická – Švábska 39“, uvedená v predloženom oznámení o zmene navrhovanej
činnosti, situovaná v Prešovskom kraji, okrese Prešov, katastrálne územie Prešov, predmetom ktorej
je úprava a prepojenie existujúcich odstavných plôch a ich napojenie na miestnu komunikáciu a trasy
chodníkov na ul. Exnárovej v Prešove
sa nebude

posudzovať

podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov .
Zo stanovísk doručených k zámeru vyplynuli niektoré konkrétne požiadavky vo vzťahu k zmene
navrhovanej činnosti, ktoré je potrebné zohľadniť v procese konania o povolení zmeny navrhovanej
činnosti podľa osobitných predpisov:
1. Zabezpečiť ochranu existujúcej zelene počas výstavby aj počas prevádzky stavby.
2. Dbať o ochranu podzemných a povrchových vôd a zabrániť úniku nebezpečných látok do pôdy,
podzemných a povrchových vôd.
3. Vypracovať projekt sadových úprav v súlade s platnou legislatívou a STN noriem v podobe nových
zelených plôch, ktoré prispejú k zlepšeniu mikroklímy dotknutej lokality .
4. Pri činnostiach, pri ktorých môžu vznikať prašné emisie, je potrebné využiť technicky dostupné
prostriedky na obmedzenie ich vzniku.

5. Zabezpečiť, aby práce neprekračovali najvyššiu prípustnú hladinu hluku vo vonkajšom prostredí,
používať iba stroje, vhodné k danej činnosti, rešpektovať nočný kľud.
6. Po celú dobu stavebných prác zabezpečiť účinné čistenie komunikácií, riadnu údržbu a zjazsnosť
využívaných prístupových komunikácií.

Upozornenie:
Podľa § 24 ods. 2 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP dotknutá verejnosť, ktorá prejavila záujem
na navrhovanej činnosti má postavenie účastníka konania v povoľovacom konaní k navrhovanej
činnosti.
Podľa § 38 ods. 5 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP ak príslušný orgán zistí nesúlad návrhu na
začatie povoľovacieho konania k navrhovanej činnosti s týmto zákonom alebo s rozhodnutím
vydaným podľa tohto zákona, alebo s jeho podmienkami, vydá záväzné stanovisko, v ktorom túto
skutočnosť uvedie a zároveň poučí navrhovateľa. Ak zistený nesúlad spĺňa kritéria zmeny navrhovanej
činnosti uvedenej v § 18 ods. 1 alebo ods. 2 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP, príslušný orgán
upozorní na povinnosť doručiť príslušnému orgánu oznámenie o zmene navrhovanej činnosti.
Odôvodnenie :
Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody
a vybraných zložiek životného prostredia (ďalej len „okresný úrad”) ako príslušný orgán štátnej
správy, na základe žiadosti navrhovateľa Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 01 Prešov, IČO: 00327646
(ďalej len „navrhovateľ“), doručenej okresnému úradu dňa 24.09.2018, začal podľa § 18 ods. 3
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a podľa §
18 ods. 2 psím. d) v spojení s § 29 ods. 2 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP správne konanie.
Podľa § 29 ods. 6 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP v rámci zisťovacieho konania
okresný úrad zaslal listom č. OU-PO-OSZP3-2018/040344-02 zo dňa 03.10.2018 predmetné
oznámenie o zmene navrhovanej činnosti , ktoré je v súlade s § 29 ods. 1 písm. b) zákona
o posudzovaní vplyvov na ŽP, v lehote do 3 pracovných dní od jeho doručenia , na zaujatie
stanoviska rezortnému orgánu (Ministerstvo dopravy a výstavby SR), povoľujúcemu orgánu (Mestský
úrad Prešov, stavebný úrad), dotknutým orgánom (Okresný úrad Prešov, odbor krízového riadenia,
Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných
zložiek životného prostredia, , OR Hasičského a záchranného zboru v Prešove, Regionálny úrad
verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove, Krajský pamiatkový úrad Prešov, MO SR, Mesto
Prešov, odbor dopravy a životného prostredia a na vedomie dotknutému samosprávnemu kraju Úrad
Prešovského samosprávneho kraja) a dotknutej obci (mesto Prešov).
Základné údaje o navrhovanej činnosti
Účelom úprav spevnených plôch a výstavby nových plôch je nevyhovujúci prevádzkový stav,
keď v danej lokalite bytovej zástavby nie je k dispozícií dostatočný počet vhodných plôch na
odstavenie vozidiel. Vozidlá sú odstavované na okrajoch jestvujúcich ciest, plôch a zeleni. Situácia je
z hľadiska bezpečnosti premávky, vplyvu na životné prostredie a užívateľského komfortu
nevyhovujúca. Z tohto dôvodu pristúpilo Mesto Prešov k riešeniu daného stavu obnovou a rozšírením
jestvujúcich plôch za účelom organizácie a usporiadania verejného priestoru výstavbou parkovacích
kapacít na úrovni terénu s využitím nevyužívaných jestvujúcich spevnených plôch (asfaltových ihrísk)
a so záberom jestvujúcej zelene v súbehu jestvujúcich komunikácií.
Umiestnenie stavby
Dotknutá stavba sa nachádza v meste Prešov, na sídlisku Šváby, vo vnútrobloku ul. LomnickáŠvábska 39. Záujmové územie, v ktorom sa nachádza predmetná stavba, sa nachádza v k.ú. Solivar,
tvoriaceho miestnu časť mesta Prešov. Je ohraničené bytovou zástavbou, občianskou vybavenosťou,
mestskou zeleňou a chodníkmi. Pozemky, na ktorých je stavba situovaná, sú vo vlastníctve mesta
Prešov. Územie má mierne zvlnený charakter. Na časti plochy pre navrhované parkovisko sa
nachádzajú podzemné inžinierske siete.
Stavebno - technické riešenie
Stavebný objekt rieši novo navrhované spevnené plochy pre účely parkovania osobných
vozidiel s kapacitou 36 parkovacích miest. Vyhradené parkovacie miesta pre imobilných nie je
požadované riešiť, keďže v danej lokalite sú situované na prístupnejších miestach a v potrebnom
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množstve. Realizáciou parkovísk dôjde k zvýšeniu kapacity parkovacích miest v danej lokalite.
Súčasťou výstavby parkovacích miest budú aj vegetačné úpravy. Výškové vedenie plne rešpektuje
výškové a sklonové pomery územia. Niveleta spevnených plôch je navrhnutá tak, aby nedošlo k
zníženiu krytia inžinierskych sieti v zmysle platných STN. Ak nie je jestvujúce vedenie podzemnej
inžinierskej siete umiestnené v dostatočnej hĺbke, bude umiestnené do chráničky.
Predpokladá sa to u nasledovných vedení:
Telefón - TF
Nízke napätie - NN
Verejné osvetlenie - VO
Šírkové usporiadanie
Parkovisko:
jazdné pruhy min. 2 x 2,92 ...................................... 5,85 m
parkovacie miesto 2x4,9 ............................................ 9,80 m
bezpečnostný odstup 2 x 0,50 ................................... 1,00 m
Spolu ....................................................................... 16,65 m
Základný priečny sklon vozovky je s hodnotou 2,00%. Vozovka bude vybavená betónovými
obrubníkmi ABO 1-15 vyvýšenými 100mm nad vozovkou (v mieste priechodov pre chodcov 20mm),
uloženými do lôžka z betónu C12/15. Pre smerové polomery 5,00m a menšie použiť OBLÚKOVÉ
TVARY OBRUBNÍKOV resp. obrubníky do dĺžky 0,30 m. Pri výstavbe použiť VIBROLISOVANÉ
betónové obrubníky.
Konštrukcia vozovky je navrhovaná z polovegetačných tvárnic a betónovej dlažby s cieľom
neodvádzať zrážkovú vodu kanalizačným systémom, ale ponechať ju vsakovaním do podložia v
území. Z dôvodu existencie podzemných inžinierskych sietí (IS) a predpokladanej hodnoty modulu
deformácie na konštrukčnej pláni v rozsahu Edef2= 20-30 Mpa je na úrovni pláne navrhovaná
separačná geotextília, geomreža a kamenivo ako prvky mechanickej stabilizácie podložia, ktoré
zároveň budú sekundárnou ochranou jestvujúcich IS a to zachytením a rozložením zaťaženia od
dopravy na podložie. Použitie kompozitnej vrstvy (geomreža, kamenivo) zabezpečí dlhodobo vysokú
kvalitu povrchu vozovky.
Navrhovaná konštrukcia je nasledovná:
Parkovisko odstavné miesto:
Polovegetačná betónová tvárnica DL; betón; 80 mm; STN 73 6131-1
Štrkodrvina ŠD; fr.4-8, 50 mm; STN 73 6126
Geotextília filtračná
Štrkodrvina ŠD; 5-31,5 Gc, 120 mm; STN 73 6126
Štrkodrvina ŠD; 32-63 Gc; 150-200 mm; STN 73 6126
Výstužná geomreža dvojosová monolitická, ťahová pevnosť 43/43 KN/m, veľkosť oka min. 39/39
Geotextília separačná (400g/m2)
Spolu: 400 - 450 mm
Otvory v polovegetačných tvárniciach budú vyplnené štrkom fr. 8-11.
Parkovisko vjazd:
Betónová dlažba DL; betón; 80 mm; STN 73 6131-1
Pieskové lôžko P; 30 mm; STN 73 6131-1
Cementom stmelená zmes CBGM C3/4 22 CEM III/B 32,5 N 150 mm; STN 73 6124-1
Štrkodrvina ŠD 45 GP; 180 - 210 mm; STN 73 6126
Spolu: 440 - 470 mm
Priľahlá komunikácia, z ktorej bude zabezpečený prístup na parkovacie miesta ostáva v
pôvodnom stave.
Základný priečny sklon vozovky je premenlivý s hodnotou 0-5,00%. Presné hodnoty v konkrétnych
miestach určí projektová dokumentácia pre realizáciu stavby (DRS) Vozovka parkovísk bude
vybavená betónovými obrubníkmi ABO 1-15 vyvýšenými 100mm nad, uloženými do lôžka z betónu
C12/15 a nábehovými obrubníkmi. Pre smerové polomery 5,00m a menšie použiť OBLÚKOVÉ
TVARY OBRUBNÍKOV resp. obrubníky do dĺžky 0,30 m. Pri výstavbe použiť VIBROLISOVANÉ
betónové obrubníky.
Odvodnenie
V danom území sú možnosti odviesť vody z povrchového odtoku do recipientu obmedzené.
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Zrážková voda z povrchu bude vsakovať cez konštrukciu vozovky do vsakovacieho drénu a následne
do podložia. Vsakovací drén slúži na odvodnenie pláne aj ako akumulačný priestor. V mieste kríženia
s inžinierskymi sieťami sa preruší 0,5 m na každú stranu. Otvory v polovegetačných tvárniciach budú
vyplnené štrkom. Nerozpustné ropné latky tak budú zachytené v hornej vrstve zeminy na úrovni pláne
a nebudú vsakovať hlbšie do podložia. Takto je možné zeminu po určitom období (cca 20-25 rokoch)
vymeniť. Zrážková voda z povrchu vozoviek jestvujúcich komunikácií s asfaltovým povrchom bude
odvedená prevažne jednostranným priečnym sklonom a pozdĺžnym sklonom komunikácii do uličných
vpustov a následne do jestvujúcej dažďovej kanalizácie.
Dopravné značenie
Dopravné značenie je navrhnuté podľa zásad dopravného značenia na pozemných
komunikáciách. Návrh dopravného značenia rieši trvalé a dočasné dopravné značenie. Pri spracovaní
návrhu sa použili dopravné značky podľa vyhlášky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona NR SR č. 8/2009 Z. z. Vodorovné dopravné značenie bude zriadené nástrekovou
technikou. Tabule zvislého dopravného značenia sa navrhuje osadiť na jeden stĺpik. Navrhuje sa
použiť zmenšené rozmery dopravných značiek podľa STN 01 8020:
1. Zvislé dopravné značky: - výstražné
- upravujúce prednosť a dodatkové tabuľky s tvarom križovatky
- zákazové
- príkazové
- informatívne (prevádzkové, smerové a iné značky)
- dodatkové tabuľky
2. Vodorovné dopravné značky nástrekovou technikou na asfaltových povrchoch a farebne odlíšenou
betónovou dlažbou na plochách z betónovej dlažby a polovegetačných tvárnic,
3. Dopravné zariadenia (svetelné signály, iné dopravné zariadenia, osobitné označenia).
Trvalé dopravné značenie a zoznam značiek trvalého dopravného značenia sú prílohou tohto objektu.
Počas výstavby bude inštalované prenosné (dočasné) dopravné značenie.
Bezpečnostné zariadenia
Na objekte sú navrhnuté vodiace bezpečnostné zariadenia:
a/ vyvýšené obrubníky,
b/ zvislé a vodorovné dopravné značenie.
Napojenie na komunikácie, pozemky, väzby na inžinierske siete
Spevnené plochy sú dopravne napojené na jestvujúce komunikácie s dostatočnou šírkou.
Jestvujúce inžinierske siete sú zachované vo svojich polohách. Výškové umiestnenie konštrukcie
vozovky z polovegetačných tvárnic je navrhované cca 0,2 m nad úroveň terénu, aby nedošlo aby
nedošlo k zníženiu krytia inžinierskych sieti v zmysle platných STN. V prípade uloženia inžinierskych
siete v menších hĺbkach sa daná IS ochráni uložením do káblovej trasy z tvárnic typu KŽ (resp. TK).
Potrebu uloženia IS do chráničky určí správca IS na základe obhliadky staveniska. Výmery chráničiek
sú pre tieto prípady vykázané vo výkaze výmer.
Pozdĺžne napojenie spevnených plôch na komunikácie je uvažované s využitím nájazdového
obrubníka s max. výškovým rozdielom 70 mm s cieľom zabezpečiť umiestnenie plôch cca 200 mm
nad úrovňou terénu z dôvodu bezkolíznosti konštrukcie vozovky s jestvujúcimi IS.
Postup výstavby
Postup výstavby bude nasledovný:
- vytýčenie smerového vedenia trás komunikácii,
- vytýčenie priebehu a ochrana inžinierskych sietí,
- vybúranie konštrukcie jestvujúcich chodníkov s obrubníkmi,
- odstránenie ornice a zemné práce,
- realizácia konštrukčných vrstiev osadenie obrubníkov,
- zriadenie vodorovného a zvislého dopravného značenia. Pri vykonávaní stavebných prác v
ochranných pásmach existujúcich vedení je bezpodmienečne nutné dodržiavať podmienky pre výkon
stavebných prác v ochrannom pásme.
Doprava počas výstavby
Stavebný objekt sa bude realizovať počas premávky. Rušenie verejnej cestnej premávky a
prístup na okolité pozemky a obslužné zariadenia bude v krátkodobom rozsahu a to s použitím
dočasného dopravného značenia. Realizácia stavby má priamy vplyv na prístup k obytným domom pre
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automobilovú dopravu. Súčasne má malý vplyv aj na pohyb chodcov v predmetnom území, ktorý
nesmie byť obmedzený na existujúcich chodníkoch.
Požiadavky na vstupy
Statická doprava je situovaná v meste Prešov na pozemkoch v majetku mesta Prešov.
Parkovacie plochy sa nachádzajú v lokalite sídliska Šváby vo vnútrobloku ul. Lomnická Švábska 39.
V súvislosti s výstavbou parkovacích stojísk dôjde k záberu plochy v kategórii verejná zeleň.
Parcelné číslo pozemku v Katastri nehnuteľnosti, na ktorom sa stavba navrhuje je 2600/11 v k.ú.
Solivar.
Pre realizáciu stavby nie je potrebný záber poľnohospodárskej pôdy ani lesných pozemkov.
Zásobovanie vodou
Navrhovaná činnosť svojím charakterom a rozsahom nevyžaduje zásobovanie vodou.
Zásobovanie elektrickou energiou
Pre výstavbu verejného osvetlenia sa vyžaduje inštalovaný výkon 0,064 kW.
Ročná spotreba el. energie: A=A1+A2 Zima: A1 = 0,064 x 185 x 12 = 142 kWh
Leto: A2 = 0,064 x 180 x 8 = 92 kWh
Ročná spotreba el. energie : A = 234 kWh/
Zásobovanie zemným plynom, teplom, telekomunikačné rozvody
Navrhovaná činnosť nepredstavuje nijaké nároky na odber plynu resp. tepla. Dopravné
napojenie na nadradený komunikačný systém. Navrhované parkovacie stojiská budú dopravne
napojené na jestvujúcu dopravnú sieť a na nadradený mestský komunikačný systém.
Údaje o výstupoch
Zdroje znečistenia ovzdušia
Významným zdrojom znečisťovania ovzdušia počas prípravy územia a samotnej výstavby
parkoviska bude stavebná doprava v kombinácii s vlastnou realizáciou jednotlivých objektov a
objektovej skladby navrhovaného parkoviska. Odhadnúť rozsah znečisťovania je zložité, závisí aj na
priebehu počasia.
Líniové zdroje znečistenia budú predstavovať trasy dovozu stavebného materiálu. Množstvo
emisií z líniových zdrojov počas výstavby nie je možné spoľahlivo odhadnúť, závisí od počtu
používaných pracovných mechanizmov a dopravných prostriedkov.
Počas prevádzky bude hlavným zdrojom znečisťovania ovzdušia automobilová doprava.
Oproti súčasnému stavu nedôjde k významnej zmene emisií z dopravy, nakoľko sa nezmení počet
parkujúcich vozidiel (dnešný stav je taký, že k parkovaniu vozidiel dochádza aj na prístupových a
obslužných komunikáciách v rámci bytovej zástavby).
Odpady
Odpady vzniknuté počas výstavby odporúčame predovšetkým zhodnotiť, alebo odovzdať na
zhodnotenie, resp. zneškodnenie oprávneným subjektom. Od zhotoviteľa stavby sa požaduje, aby:
- na požiadanie pri odovzdaní stavby do užívania dokladoval spôsob nakladania s odpadmi, ktoré
realizáciou stavby vznikli.
- nedochádzalo k zmiešavaniu nie nebezpečného s nebezpečným stavebným odpadom
Počas realizácie a v čase užívania stavby je potrebné dodržiavať ustanovenia legislatívy na
úseku odpadového hospodárstva. Odpady zaraďujeme podľa Katalógu odpadov (vyhláška
Ministerstva životného prostredia SR č. 365/2015 Z. z.) do kategórie O (ostatné) a N (nebezpečné).
Odpad č. 150101/150102 - obaly z papiera a lepenky/obaly z plastov; kategória odpadu ostatný
vznikne pri vyprázdnení stavebných materiálov z obalov. Zneškodnenie sa odporúča recykláciou alebo
odvozom na skládku pre nie nebezpečný odpad.
Odpad č. 170101 - betón, z demolácie mostných objektov, priepustov, kanalizačných šácht,
podkladných vrstiev. Zneškodnenie sa odporúča odvozom na skládku pre nie nebezpečný odpad.
Odpad č. 170301 - bitúmenové zmesi obsahujúce uhoľný decht, kategória odpadu N, vznikne pri
výstavbe technickej infraštruktúry, vybúraní jestvujúcich vozoviek. Zneškodnenie sa odporúča
odvozom na skládku pre nebezpečný odpad, alebo po odstránení frézovaním na recykláciu do nových
asfaltobetónových zmesí.
Odpad č. 170302 - bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 170301. Zneškodnenie sa odporúča odvozom
na skládku pre nie nebezpečný odpad.
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Odpad č. 170107 - zmesi betónu, tehál, kategória odpadu ostatný vznikne pri výstavbe technickej
infraštruktúry. Zneškodnenie sa odporúča odvozom na skládku pre nie nebezpečný odpad.
Odpad č. 170405 – Železo a oceľ. Zneškodnenie odporúčame recykláciou – odovzdanie do výkupne
kovošrotu.
Odpad č. 170411 – Káble iné ako uvedené v 17 04 10. Zneškodnenie odporúčame odvozom na
skládku pre nie nebezpečný odpad.
Odpad č. 170504 – Zemina a kamenivo neobsahujúce nebezpečné látky. Zneškodnenie sa odporúča
odvozom na skládku pre nie nebezpečný odpad.
Odpad č. 170506 - Výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05, kategória odpadu ostatný vznikne
pri výkopových prácach rýh ako vytlačená zemina, ktorá vo výkope bude nahradená pieskovým
lôžkom a objemom potrubia. Odpad bude vyvezený na parcely v rámci staveniska a môže byť využitý
na zásyp jestvujúcich nerovností terénu.
Dažďová kanalizácia
Zrážková voda z povrchu parkovacích stojísk bude vsakovať cez konštrukciu vozovky do
vsakovacieho drénu a následne do podložia. Vsakovací drén slúži na odvodnenie pláne aj ako
akumulačný priestor. V mieste kríženia s inžinierskymi sieťami sa preruší 0,5 m na každú stranu.
Otvory v polovegetačných tvárniciach budú vyplnené štrkom. Nerozpustné ropné
látky tak budú zachytené v hornej vrstve zeminy na úrovni pláne a nebudú vsakovať hlbšie
do podložia.
Zrážková voda z povrchu vozoviek jestvujúcich komunikácií s asfaltovým povrchom bude
odvedená prevažne jednostranným priečnym sklonom a pozdĺžnym sklonom komunikácii do uličných
vpustov a následne do jestvujúcej dažďovej kanalizácie.
Zdroje hluku
Rozhodujúcim vonkajším zdrojom hluku bude doprava, a to najmä nákladné vozidlá počas
výstavby (zásobovanie stavby, stavebné stroje a mechanizmy).
Počas prevádzky budú zdrojom hluku mobilné zdroje - osobné automobily (majitelia bytov okolitej
bytovej zástavby).
Zdroje vibrácií, žiarenia, tepla a zápachu
Podľa súčasných poznatkov možno za zdroj vibrácií počas výstavby pokladať predovšetkým
stavebné práce, najmä z činnosti ťažkých mechanizmov. Tento zdroj, resp. produkcia vibrácií bude
časovo obmedzený, len počas výstavby.
Vibrácie počas prevádzky navrhovanej činnosti sa nepredpokladajú nad legislatívou povolené limity.
Počas výstavby a realizácie zámeru sa okrem krátkodobých činností spojených s rôznymi nátermi a
penetráciami nepredpokladajú žiadne iné zdroje žiarenia a zápachu.
Na plánovanej stavbe nebudú inštalované také zariadenia, ktoré by mohli byť zdrojom intenzívneho
elektromagnetického alebo rádioaktívneho žiarenia. Takéto zariadenie nebudú použité ani počas
výstavby plánovaného zámeru.
Vyvolané investície
V tejto etape prípravy stavby navrhovateľ nepredpokladá, resp. nevie o vyvolaných
investíciách. Preložky inžinierskych sietí boli riešené v prípravnej etape. Pred započatím výstavby je
potrebné vytýčenie všetkých podzemných vedení. Spevnené plochy sú dopravne napojené na
jestvujúce komunikácie s dostatočnou šírkou. Jestvujúce inžinierske siete sú zachované vo svojich
polohách. Výškové umiestnenie konštrukcie vozovky z polovegetačných tvárnic je navrhované cca 0,2
m nad úroveň terénu, aby nedošlo k zníženiu krytia inžinierskych sieti v zmysle platných STN. V
prípade uloženia inžinierskej siete (IS) v menších hĺbkach sa daná IS ochráni uložením do káblovej
trasy z tvárnic typu KŽ (resp. TK). Potrebu uloženia IS do chráničky určí správca IS na základe
obhliadky staveniska.
Prepojenie s ostatnými plánovanými a realizovanými činnosťami v dotknutom území a možné
riziká havárií vzhľadom na použité látky a technológie (dotknuté organizácie)
V tejto etape spracovania dokumentácie navrhovanej činnosti nie sú známe vyvolané
súvislosti, ktoré by mohli negatívne alebo pozitívne ovplyvniť súčasný stav životného prostredia
záujmového územia. Pred celoplošnou realizáciou zemných prác je potrebné overiť hutniacim
pokusom priamo na stavbe možnosť dosiahnutia predpísaných parametrov na konštrukčnej pláni.
Stavba sa bude realizovať počas premávky. Rušenie verejnej cestnej premávky a prístup na okolité
pozemky a obslužné zariadenia bude v krátkodobom rozsahu a to s použitím dočasného dopravného
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značenia. Realizácia stavby má priamy vplyv na prístup k obytným domom pre automobilovú
dopravu. Súčasne má malý vplyv aj na pohyb chodcov v predmetnom území, ktorý nesmie byť
obmedzený na existujúcich chodníkoch.
Navrhovaná činnosť predstavuje rozšírenie parkovacích kapacít, ktoré nesúvisí s inými plánovanými a
realizovanými činnosťami navrhovateľa v dotknutom území. Pri realizácii navrhovanej činnosti budú
používané doterajšou praxou overené techniky, pracovné postupy, organizácia prác a materiál, ktorý
nemá negatívne vplyvy na jednotlivé zložky životného prostredia, okolitú krajinu a zdravie
obyvateľstva.
V tejto súvislosti však nemožno vylúčiť vznik havárií počas realizácie prác, ktorých následky budú
minimalizované použitím technicky spôsobilých a schválených stavebných mechanizmov,
vypracovaným a schváleným havarijným plánom, ktorý bude obsahovať organizačné opatrenia a
postupy pri vzniku havarijných situácií, kontrolnou činnosťou príslušných orgánov štátnej správy a
objednávateľa navrhovanej činnosti a dôsledným uplatňovaním platnej legislatívy na ochranu
životného prostredia.
Základné informácie o súčasnom stave životného prostredia dotknutého územia vrátane zdravia
ľudí
Reliéf a horninové prostredie
Podľa geomorfologického členenia SR patrí riešené územie navrhovanej činnosti do
podsústavy Karpaty, provincie Západné Karpaty, subprovincie Vnútorné Západné Karpaty, do oblasti
Lučensko-košickej zníženiny, do celku Košická kotlina, podcelku Toryská pahorkatina. Západne od
lokality výstavby sa nachádza vrchovinový až pahorkatinový reliéf celku Spišsko-šarišského
medzihoria, podcelku Šarišské Podolie.
Vlastnú lokalitu výstavby tvoria sedimentárne horniny neogénu a kvartérne sedimenty,
čiastočne narušené v minulosti antropogennými zásahmi – bytovou panelovou výstavbou, stavbou
technických diel – komunikácie, parkoviská, občianska vybavenosť.
Geomorfologické pomery, typ reliéfu, sklon, členitosť
Vlastné územie pre realizáciu parkovacích stojísk vnútrobloku ul. Lomnická–Švábska 39 v
Prešove je situované na rovinatom až mierne sklonitom reliéfe predpolia Toryskej pahorkatiny na
kontakte s nivou riek Sekčov a Torysa. Územie je málo členité, čiastočne lokálne zvlnené.
Geologická stavba
Riešené územie mesta Prešov a jeho širšie okolie po geologickej stránke budujú horniny
vnútrokarpatského paleogénu (zastúpené zuberským a bielopotockým súvrstvím) a neogénne
sedimenty. Uvedené horninové komplexy sú často (najmä v údolnej nive riek Torysa a Sekčov a v ich
okrajových častiach) prekryté kvartérnymi sedimentmi. Zuberské súvrstvie (Kaličiak a kol., 1991)
charakterizuje flyšové striedanie pieskovcov s prachovcami a ílovcami s vložkami zlepencov. Hrúbka
zuberského súvrstvia je variabilná a kolíše od niekoľko sto metrov do 1200 m.
Vlastná lokalita výstavby sa nachádza v rajóne údolných riečnych náplavov a proluviálnych
sedimentov s prevažne štrkovitými zeminami uložených na neogéne.
Seizmicita územia a geodynamické javy
Dotknuté územie patrí z hľadiska seizmického ohrozenia, vychádzajúc z mapy očakávaných
makroseizmických účinkov pre územie SR (STN 73 0036), do oblasti kde maximálne očakávané
seizmické účinky môžu dosiahnuť hodnotu 6° MSK-64.
Geodynamické javy
Medzi najvýznamnejšie geodynamické javy vyskytujúce sa v dotknutom území patria svahové
pohyby a vodná erózia. Južná časť dotknutého územia patrí k oblastiam s výraznou predispozíciou k
vzniku svahových pohybov, ojedinele sa vo východnej časti dotknutého územia vyskytujú územia so
značným výskytom svahových pohybov. Poľnohospodárske pôdy v dotknutom území sú náchylné na
vodnú eróziu (Atlas krajiny SR, 2002).
Geodynamické javy nemajú súvislosť s lokalitou navrhovanej činnosti vzhľadom na jej lokalizáciu v
zastavanej časti dotknutého územia.
Priamo v okolí lokality navrhovanej činnosti sa nenachádzajú ložiská nerastných surovín.
Žiarenie z prírodných zdrojov a radónové riziko
Na základe spracovaných odvodených máp radónového rizika (URANPRESS, Spišská
NováVes, 1992) vyskytujú sa v okrese Prešov zhruba v rovnakom pomere oblasti s nízkym (najmä
stredná časť okresu) a so stredným radónovým rizikom (prevažne severovýchodná a
juhozápadná
časť okresu - územie pohorí Čierna hora a Slanské vrchy). V rámci okresu
Prešov sa územia s
vysokým radónovým rizikom nenachádzajú.
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Vlastná

lokalita navrhovanej činnosti sa nachádza v území so stredným radónovým
rizikom.Okrajové časti susedia s plochami s nízkym radónovým rizikom.
Klimatické pomery
Dotknuté územie patrí do klimatickej oblasti teplej (T), klimatického okrsku T7 – teplého,
mierne vlhkého, s chladnou zimou a okrajovo južná časť dotknutého územia zasahuje do klimatickej
oblasti mierne teplej (M), klimatického okrsku M3 – mierne teplého, mierne vlhkého, pahorkatinového
až vrchovinného. Z hľadiska zaťaženia územia prízemnými inverziami patrí dotknuté územie medzi
priemerne inverzné polohy plošne zahŕňajúce predovšetkým široké údolia riek Torysa a Sekčov a
severnú časť Košickej kotliny. Určujúcim faktorom veterných pomerov je predovšetkým severojužná
orientácia Košickej kotliny, uzavretej zo západu i východu pohoriami (Slanské vrchy, Čierna hora). Sú
tu dominantné vetry severných a južných smerov, pričom v porovnaní s inými oblasťami Slovenska má
oblasť okolia Prešova pomerne nízke % bezvetria
Pedologické pomery
V dotknutom území sa nenachádzajú plochy poľnohospodárskej pôdy osobitne chránenej
(zaradené do 1. až 4. skupiny BPEJ). Lokalita navrhovanej činnosti nezasahuje do pôdneho fondu.
Hydrologické pomery
Povrchové vody
Vodné toky
Z hľadiska hydrogeografických charakteristík dotknuté územie patrí k úmoriu Čierneho mora do
čiastkového povodia Hornádu (číslo hydrologického poradia 4-32), základného povodia Torysy (číslo
hydrologického poradia 4-32-04). Riečnu kostru hodnoteného územia tvorí tok Torysa a jeho
ľavostranné prítoky Sekčov a Delňa.
Vodné plochy
V dotknutom území sa nenachádzajú žiadne prirodzené vodné plochy. Nachádza sa tu
prírodné kúpalisko Delňa a v doline Borkút západne od obce Haniska sa nachádza rybník.
Lokalita navrhovanej činnosti je situovaná mimo kontaktu a blízkosti vodných tokov Sekčov a
Delňa a ich prítokov.
Podzemné vody
Podľa hydrogeologickej rajonizácie SR patrí západná časť dotknutého územia do
hydrogeologického rajónu P 122 Paleogén povodia Svinky, východná časť vrátane lokality
navrhovanej činnosti spadá do hydrogeologického rajónu NQ 123 Neogén východnej časti Košickej
kotliny. Do dotknutého územia prevažne zasahuje čiastkový rajón HD 10. Tu sú dokumentované
využiteľné množstvá podzemných vôd v množstve 0,20 – 0,49 l.s-1.km-2. V alúviu Torysy je
vymedzený čiastkový rajón HD 20, v ktorom sú zdokumentované využiteľné množstvá podzemných
vôd v množstve 2,00 – 4,99 l.s-1.km-2. Priamo na lokalite navrhovanej činnosti sa nenachádzajú
termálne a minerálne pramene. V dotknutom území sa nenachádzajú vodárenské zdroje.
Flóra a fauna
Flóra
Navrhovaná činnosť je situovaná v zastavanom území mesta . Biotickú zložku tu tvoria
rastlinné aj živočíšne druhy zodpovedajúce prostrediu obytnej zóny. Zastúpené sú tu rastlinné a
živočíšne spoločenstvá antropogénneho charakteru, synantropná vegetácia a ruderálne porasty.
Fauna
Podľa zoogeografického členenia Slovenska (Čepelák, 1980), patrí dotknuté územie na
rozhranie juhoslovenského obvodu panónskej oblasti (košický okrsok).
Na dotknutom území je súčasná štruktúra zoocenóz sformovaná do zoocenózy antropogénneho
charakteru.
Živočíšne spoločenstvá stavovcov na dotknutom území a v jeho bezprostrednej blízkosti
netvoria ucelenú biocenózu. Vzhľadom na urbánny priestor registrujeme tu zástupcov druhov
viazaných na ľudské obydlia a aktivity.
V dotknutom území boli z avifauny pozorované – sokol myšiar – Falco tinunnculus, jastrab
krahulec – Acipitter nisus a orol krikľavý – Aquila pomarina, ktorí tu majú svoje lovné teritórium
(hlavne nad poľnohospodárskou krajinou ).
Chránené územia prírody (NATURA 2000)
Navrhovaná činnosť je situovaná v území s prvým stupňom ochrany v zmysle zákona č.
543/2002 Z. Z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len " zákon o OPaK").
Nezasahuje do územia s osobitnou územnou ochranou v zmysle § 17 až § 27 zákona o OPaK. Taktiež
sa dotknuté územie nenachádza na území, kde bolo vyhlásené, či plánované na vyhlásenie Chránené
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vtáčie územie. Dotknuté územie nie je ani súčasťou navrhovaných chránených území európskeho
významu v sieti NATURA 2000.
Chránené vodohospodárske oblasti
V dotknutom území sa nenachádzajú chránené oblasti určené pre odber pitnej vody, rovnako
sa tu nenachádzajú zdroje podzemných vôd využívaných pre hromadné zásobovanie obyvateľstva pitnou
vodou. Nenachádzajú sa tu ani chránené oblasti pre ochranu biotopov alebo živočíšnych a rastlinných
druhov.
Štruktúra krajiny a krajinný obraz
Lokalita navrhovanej činnosti sa nachádza v juhovýchodnej časti zastavaného územia mesta v
krajine typu riečnych rovín, v obytnej zóne. Dominantné sú tu antropogénne prvky ako dopravné stavby,
vysoké bytové domy, objekty služieb a budovy rôzneho charakteru väčšinou panelovej výstavby.
Scenéria
Lokalita navrhovanej činnosti je začlenené do komplexu mestskej obytnej zóny a urbanistických
štruktúr dlhodobo. Vzhľadom na charakter a umiestnenie navrhovanej činnosti, technické a
technologické parametre navrhovaná činnosť nezasahuje a nemení jestvujúcu scenériu.
Súčasný stav kvality životného prostredia, vrátane zdravia
Znečistenie ovzdušia
Emisie základných znečisťujúcich látok, zaznamenávali v poslednom desaťročí postupný
pokles. Príčinou uvedeného trendu je predovšetkým pokles priemyselnej výroby a spotreby energie,
sprievodnými faktormi sú prijatie novej environmentálnej legislatívy na úseku ochrany ovzdušia,
nahrádzanie menej ušľachtilých palív (hnedé uhlie, vykurovací olej) zemným plynom, povinné
opatrenia pre všetky nové aj importované staršie osobné motorové vozidlá a používanie bezolovnatého
benzínu. Síce významne poklesla úroveň klasického znečisťovania ovzdušia (spaľovacie procesy,
priemysel), naopak nastal nárast automobilového znečisťovania ovzdušia a s tým súvisiace
koncentrácie prízemného ozónu. Lokálne znečistenie ovzdušia, je výsledkom emisií z blízkych
stacionárnych zdrojov znečistenia a výrazného príspevku emisií z mobilných zdrojov
reprezentovaných predovšetkým automobilovou dopravou. Negatívny príspevok automobilovej
dopravy je daný vysokou frekvenciou dopravy na diaľnici D1 ako aj na ceste prevej triedy č. I/68.
Cestná doprava sa podieľa relatívne v menšom meradle na emisiách SO2 a pevných častíc, produkuje
predovšetkým emisie NOx, CO a prchavých organických látok.
Významnými stacionárnymi zdrojmi znečisťovania ovzdušia emisiami TZL, NOx a CO sú v rámci
širšieho dotknutého územia: SPRAVBYTKOMFORT a. s., Prešov, Leier Baustoffe SK, s.r.o.,
Petrovany,
Významnými zdrojmi emisii TZL sú : IS - Lom Maglovec, s.r.o., Vyšná Šebastová a LOMY s.r.o.
Na základe hodnotenia výsledkov z roku 2014 a v súlade s § 9 ods. 3 zákona č. 137/2010 Z. z.
o ovzduší v znení neskorších predpisov a prílohy č. 17 vyhlášky č. 360/2010 Z. z. o kvalite ovzdušia
bol Prešovský kraj aj v roku 2015 zaradený medzi aglomerácie a zóny pre účel hodnotenia kvality
ovzdušia, a to zóny pre oxid siričitý, oxid dusičitý a oxidy dusíka, častice PM10, častice PM2,5,
benzén a oxid uhoľnatý. V rámci SR je Prešovský kraj zaradený do zóny Slovensko pre arzén,
kadmium, nikel, olovo, polycyklické aromatické uhľovodíky, ortuť a ozón. Územie mesta Prešov bolo
zaradené medzi oblasti riadenia kvality ovzdušia pre znečisťujúce látky PM10,PM2,5 a NO2.
V roku 2016 pokračovala tendencia poklesu znečistenia časticami PM10 v celej zóne.
Prekročenie limitnej hodnoty sa nevyskytlo na žiadnej stanici. Úroveň PM2,5 sa na všetkých
staniciach pohybovala pod cieľovou hodnotou 25 μg.m–3. Priemerná ročná koncentrácia NO2 bola
prekročená len na stanici Prešov – arm. gen. Ľ. Svobodu (42 μg.m-3). Ostatné znečisťujúce látky
neprekročili limitné hodnoty. V roku 2015 nebol prekročený informačný prah a ani výstražný prah pre
ozón na žiadnej stanici v zóne Slovensko.
Znečistenie vôd
Podzemné vody
Kvalita podzemných vôd v dotknutom území sa sleduje v 1 útvare podzemných vôd v
predkvartérnych horninách a v 1 útvare podzemných vôd v kvartérnych sedimentoch. Limitné hodnoty
v r. 2015 boli prekročené v oboch útvaroch podzemných vôd. V útvare podzemných vôd v
prekvartérnych horninách v ukazovateľoch obsahu kyslíka a vodivosti. V dotknutom území na základe
hodnotenia bol predkvartérny útvar podzemných vôd identifikovaný v dobrom chemickom a
kvantitatívnom stave a predkvartérny útvar podzemných vôd hodnotený v zlom chemickom i
kvantitatívnom stave.
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Znečistenie podzemných vôd odráža predovšetkým antropogénne vplyvy - priemyselnú,
poľnohospodársku činnosť, ale i vypúšťanie splaškových odpadových vôd.
V rámci dotknutého územia sa kvalita povrchových vôd v toku Torysa nesleduje. Do hodnotenia boli
zaradené odberové miesta na toku Torysa nad a pod dotknutým územím. V rámci dotknutého územia sa
kvalita vody sleduje v toku Sekčov v 1 odbernom mieste. V odberových miestach neboli splnené
požiadavky pre obsah dusičnanov, celkového organického dusíka a pre chemickú spotrebu kyslíka. V
jednom odberovom mieste neboli splnené limitné aj požiadavky pre sapróbny index biosestónu.
Kvalita životného prostredia v širšom okolí posudzovanej lokality je daná spôsobom využitia
územia, ktoré má typický antropogénny charakter.
VPLYVY NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A ZDRAVIE OBYVATEĽSTVA VRÁTANE
KUMULATÍVNYCH A SYNERGICKÝCH
Vplyvy na horninové prostredie a reliéf
Z charakteru navrhovanej činnosti, jej umiestnenia a z geologickej stavby dotknutého územia
nevyplývajú také dopady, ktoré by závažným negatívnym spôsobom ovplyvnili stav horninového
prostredia. Súčasťou prípravy územia budú terénne úpravy, ktoré však zásadne nezmenia reliéf
dotknutého územia. Zemné práce na objekte budú v minimálnom rozsahu a budú pozostávať z:
- odstránenia humóznej časti s vegetáciou hr. 100 mm,
- výkopy, prípadne zhutnené násypy,
- úprava pláne so zhutnením alebo pre zelené plochy bez zhutnenia.
V priamo dotknutom území ani v jeho blízkom okolí sa nenachádzajú ťažené ani výhľadové ložiská
nerastných surovín. Samotnou prevádzkou sa nepredpokladá kontaminácia horninového prostredia.
Počas výstavby
V dotknutom území sa nepredpokladá výraznejšie ovplyvnenie kvality a stability substrátu.
Priame vplyvy budú spočívať v odstránení ornice z časti plochy riešeného územia. Potenciálnym
zdrojom znečistenia môžu byť stavebné a dopravné mechanizmy.
Počas prevádzky
Zdrojom znečistenia horninového prostredia a následne i podzemných vôd by mohli byť len
znečisťujúce látky pri parkovaní motorových vozidiel. Takýto vplyv je trvalý, vzhľadom na to, že
automobily v zmysle platných predpisov podliehajú pravidelnej technickej kontrole technického stavu
vozidiel, uvedené ovplyvnenie možno hodnotiť ako nevýznamné. Otvory v polovegetačných
tvárniciach budú vyplnené štrkom. Nerozpustné ropné latky tak budú zachytené v hornej vrstve
zeminy na úrovni pláne a nebudú vsakovať hlbšie do podložia. Takto je možné zeminu po určitom
období (cca 20-25 rokoch) vymeniť.
Vplyvy na povrchové a podzemné vody
Navrhovaná výstavba neovplyvní hydrologické a hydrogeologické pomery dotknutého
územia, nebude mať vplyv na výšku hladiny podzemnej vody, ani na výdatnosť vodných zdrojov.
Vplyvy na podzemné vody sú takmer totožné s vplyvmi na horninové prostredie, nakoľko obe zložky
životného prostredia sú úzko prepojené. Vplyvy na povrchové vody súvisia najmä s odvádzaním
dažďových vôd z plochy parkoviska. Konštrukcia parkovacích miest je navrhovaná z polovegetačných
tvárnic a betónovej dlažby s cieľom neodvádzať zrážkovú vodu kanalizačným systémom, ale ponechať
ju vsakovaním do podložia v území. Zrážková voda z povrchu vozoviek jestvujúcich komunikácií s
asfaltovým povrchom bude odvedená prevažne jednostranným priečnym sklonom a pozdĺžnym
sklonom komunikácii do uličných vpustov a následne do jestvujúcej dažďovej kanalizácie.
Počas výstavby
Možná je kontaminácia vôd spôsobená únikom ropných látok (pohonné hmoty, oleje) z
používaných mechanizmov s možným následným splachom do povrchových a podzemných vôd.
Tento vplyv je dočasný, prípadné znečistenie by bolo bodové, vplyv hodnotíme ako málo významný.
Počas prevádzky
Počas prevádzky navrhovaného zámeru nebudú vznikať odpadové a splaškové vody, ktoré
môžu vplývať na fyzikálne a chemické vlastnosti povrchových a podzemných vôd. Riešená plocha
parkoviska bude vybavená plochami z polovegetačných tvárnic a betónovej dlažby s cieľom
neodvádzať zrážkovú vodu kanalizačným systémom, ale ponechať ju vsakovaním do podložia v
území.
Zrážková voda z povrchu bude vsakovať cez konštrukciu vozovky do vsakovacieho drénu a následne
do podložia. Vsakovací drén slúži na odvodnenie pláne aj ako akumulačný priestor. V mieste kríženia
s inžinierskymi sieťami sa preruší 0,5 m na každú stranu. Otvory v polovegetačných tvárniciach budú
vyplnené štrkom. Nerozpustné ropné latky tak budú zachytené v hornej vrstve zeminy na úrovni pláne
a nebudú vsakovať hlbšie do podložia.
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Takto je možné zeminu po určitom období (cca 20-25 rokoch) vymeniť.
Vplyvy na ovzdušie a klímu
Vplyv na ovzdušie
Počas výstavby
Stavebné práce pri výstavbe budú vplývať na kvalitu ovzdušia v bezprostrednom okolí stavby
v podobe zvýšenej prašnosti a generovaní emisií z pohybu stavebných mechanizmov a nákladných
automobilov. Tieto vplyvy budú časovo obmedzené na dobu trvania stavebných prác a so zachovaním
nočného kľudu. Takisto pri výstavbe a stavebných prácach bude zvýšená hladina hluku. Vplyv
výstavby nie je možné z časového hľadiska v tejto etape definovať, nakoľko bude výstavba
jednotlivých stavebných objektov časovo obmedzená. Celkovo však nepredpokladáme dlhodobú
záťaž.
Počas prevádzky
Výrazný vplyv navrhovanej činnosti na ovzdušie, vzhľadom na jej charakter a rozsah
nepredpokladáme. Vzhľadom na vlastníkov bytov v okolitých bytových domoch už dnes dochádza k
parkovaniu na všetkých disponibilných plochách, vrátane zelených plôch a prístupových komunikácií,
rozsah emisií z áut sa zásadne meniť nebude. Je predpoklad, že vytvorením nových parkovacích
stojísk sa zníži doba prejazdu áut pri hľadaní voľného parkovacieho miesta a je tak predpoklad
zníženia emisií v tomto priestore vnútrobloku.
Vplyv na mikroklímu
Zmenu mikroklímy dotknutého územia vyvolá zmena pokryvu pôdy z verejnej zelene na
zastavané a spevnené plochy. Táto zmena čiastočne spôsobí zmeny v mikroklíme dotknutého územia
a jeho najbližšieho okolia. Takéto zmeny sú nepriaznivé najmä z hľadiska pohody človeka.
Najciteľnejšie sú vnímané v letnom období, kedy je v území s vyšším stupňom zastavanosti teplota o
niečo vyššia než v územiach s vegetačným krytom.
Zmiernenie týchto vplyvov je možné dosiahnuť čo najväčším podielom nezastavaných plôch s
vegetačným krytom a výsadbou viacvrstvovej vegetácie (sú navrhované vegetačné úpravy okolo
plánovaného parkoviska).
Vplyvy na pôdu
Je potrebné upozorniť na potenciálne riziko kontaminácie pôdy najmä ropnými látkami počas
výstavby. Počas prevádzky navrhovanej činnosti je miera rizika obdobného vplyvu minimálna a hrozí
len v okolí komunikácií a parkovacích plôch. Riziko znečistenia pôdy predstavujú náhodné havarijné
udalosti (únik ropných látok a hydraulických olejov zo stavebných mechanizmov, automobilov,
havárie potrubí, nesprávna manipulácia s odpadom, a pod.). Vplyvy na pôdu sa predpokladajú takmer
výlučne na obdobie výstavby navrhovanej obytnej zóny, kedy dôjde k najväčším zmenám v pôdnom
kryte. Záber pôdy súvisiaci s realizáciou spevnených plôch je jedným z najvýznamnejších vplyvov
realizácie stavby na prírodné prostredie. Na miestach výstavby je potrebné realizovať skrývku ornice,
jej uskladnenie, ošetrovanie a použitie na zúrodnenie vybratých lokalít podľa platnej legislatívy.
Vplyvy na biotu, chránené územia a ÚSES
Vzhľadom na charakter navrhovanej činnosti, jej umiestnenie v súvislosti s výskytom
záujmových území a druhov ochrany prírody a prvkov ÚSES sa nepredpokladá negatívny dopad na
biotu. Na riešenom území sa nenachádzajú žiadne cenné rastlinné a živočíšne spoločenstvá a
nevyskytujú sa tu ani biotopy národného, či európskeho významu. Realizáciou a umiestnením
navrhovanej činnosti sa nezmenia ani migračné trasy živočíchov.
Vplyvy na dreviny rastúce mimo les
Spoločenská hodnota drevín určených na výrub v súvislosti s realizáciou parkoviska
vnútroblok ul. Lomnická-Švábska 39 dosahuje po zaokrúhlení sumu 2100,00 € a na výrub boli
špecifikované 3 ks drevín a jeden strom na presadenie. V rámci vegetačných úprav na disponibilných
plochách sa navrhuje výsadba: 7 ks sadeníc stromov (z toho 4 ks listnatých a 3 ks ihličnatých) + 1
strom (hrab) na presadenie.
Vplyvy na štruktúru a scenériu krajiny
Počas výstavby
V období výstavby možno predpokladať dočasné narušenie scenérie krajiny v dôsledku
stavebných prác (odstránenie povrchového pôdneho krytu, rastúcich drevín na ploche, čiastočne rušivo
budú pôsobiť rozostavané objekty).
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Počas prevádzky
Realizáciou zámeru vzrastie zastúpenie antropogénnych prvkov súčasnej krajinnej štruktúry
na úkor prírodných. Zastavaním dnes plochy zelene bude zvýšená výmera zastavaných plôch, najmä
na úkor plochy verejnej zelene a dôjde k čiastočnej zmene súčasného charakteru dotknutého územia.
Predmetný zámer bude lokalizovaný v zóne funkčne riešenej územným plánom mesta Prešov ako
obytná zástavba. Po ukončení výstavby i sadovníckych úprav by sa malo navrhované parkovisko s
realizovanými vegetačnými úpravami stať prvkom urbanizovaného prostredia.
Vplyvy na obyvateľstvo a sídla
Počas výstavby
Najvýraznejším dopadom bude produkcia hluku a prašnosti v dotknutom území (teda na
súčasné obyvateľstvo okolitej obytnej zóny). Hluk a prašnosť bude spôsobená s výkopovými a
stavebnými prácami (vibračný valec na zhutnenie pláne) a dopravným ruchom stavebných vozidiel a
mechanizmov. Vplyv výstavby bude časovo dočasný. V prípade časovo ucelenej výstavby sa vplyv
predpokladá ako krátkodobý. Je potrebné tento vplyv minimalizovať použitím vhodnej technológie,
organizácie práce a vhodných stavebných postupov, ktoré budú rozpracované v rámci prípravy
projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby.
Počas prevádzky
Počas prevádzky navrhovanej činnosti budú jej vplyvy pôsobiť na obyvateľov, ktorých byty
budú viazaná priamo na plánované parkovisko. Vzhľadom ku skutočnosti, že navrhovaná činnosť
bude slúžiť predovšetkým pre bývajúcich obyvateľov, nepredpokladáme vplyvy, ktoré by narušovali
nad mieru v mieste obvyklú pohodu a kvalitu života v dotknutom území počas prevádzky
navrhovaného zámeru. Zdravotné riziká identifikované nie sú.
Vplyvy na dopravu
Výstavba navrhovanej činnosti bude mať malý vplyv na intenzitu dopravy v dotknutom území.
Počas výstavby
Zvýšenie intenzity dopravy sa počíta v prípade nákladných automobilov, súvisiacich so
zabezpečovaním stavebných prác, dovoze a odvoze materiálu pri realizácii zámeru. Objekt sa bude
realizovať počas premávky. Rušenie verejnej cestnej premávky a prístup na okolité pozemky a
obslužné zariadenia bude v krátkodobom rozsahu a to s použitím dočasného dopravného značenia.
Realizácia stavby má priamy vplyv na prístup k obytným domom pre automobilovú dopravu. Súčasne
má malý vplyv aj na pohyb chodcov v predmetnom území, ktorý nesmie byť obmedzený na
existujúcich chodníkoch.
Počas prevádzky
Po ukončení výstavby parkoviska sa počíta so stabilizovaním intenzity osobnej dopravy.
Hodnotenie zdravotných rizík
Výstavba navrhovaného parkoviska a ani jeho vlastné využívanie nebude pri dodržaní
platných bezpečnostných a hygienických limitov zdrojom toxických alebo iných škodlivín a žiadnym
spôsobom neovplyvní zdravotný stav dotknutého obyvateľstva. Počas výstavby môže byť dotknuté
obyvateľstvo (z obytnej zóny ul. Lomnická-Švábska) vystavené hlukovej záťaži a zvýšenej prašnosti.
Takéto vplyvy budú krátkodobé a zásadným spôsobom neovplyvnia zdravotný stav obyvateľstva.
Počas prevádzky
Nebudú produkované emisie znečisťujúcich látok v ovzduší nad povolené limity (osobné
automobily podliehajú pravidelným kontrolám technického stavu), nebudú sa produkovať znečistené
vody nad rámec platných limitov znečisťujúcich látok vypúšťaných do povrchových tokov resp. do
kanalizácie a ani iné výstupy, ktoré by mohli ohroziť zdravie obyvateľstva.
Údaje o predpokladaných vplyvoch navrhovanej činnosti na chránené územia
Realizácia zámeru nenaruší záujmy ochrany prírody a krajiny. Zámer je navrhovaný v území,
na ktoré sa vzťahuje prvý stupeň ochrany, bez osobitnej územnej ochrany. Výstavba ani prevádzka
navrhovanej činnosti nepredstavuje činnosť v území zakázanú. V dotknutom území ani v jeho
bezprostrednej blízkosti sa nenachádza žiadne chránené územie prírody a krajiny v zmysle zákona č.
543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších prepdisov, ani súvislá sieť európskych
chránených území NATURA 2000.
Navrhovaná činnosť nebude priamo ani nepriamo ovplyvňovať chránené územia prírody a krajiny ani
chránené vodohospodárske územia (zákon NR SR č. 364/2004 Z. z. o vodách
v znení neskorších predpisov).
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POSÚDENIE OČAKÁVANÝCH VPLYVOV Z HĽADISKA ICH VÝZNAMNOSTI A
ČASOVÉHO PRIEBEHU PÔSOBENIA
Vplyvy na prírodné prostredie
Vplyvy na horninové prostredie a reliéf
Znečistenie horninového prostredia: nepriaznivý vplyv, nárazový pri haváriách, dočasný i
trvalý, vzhľadom na charakter a spôsob realizácie zámeru nevýznamný, čiastočne prepojený s
podzemnou vodou. Vplyvy na reliéf predpokladáme v súvislosti s potrebou terénnych úprav časti
plochy a vyrovnania nivelety terénu: vplyv trvalý, málo významný.
Vplyvy na povrchové a podzemné vody
Znečistenie podzemných vôd: nepriaznivý vplyv, nárazový pri haváriách, dočasný i trvalý,
vzhľadom na charakter a spôsob realizácie zámeru (polovegetačná betónová tvárnica) nevýznamný,
čiastočne prepojený s horninovým prostredím. Zasakovanie dažďových vôd: priaznivý vplyv, trvalý,
významný.
Vplyvy na ovzdušie
Znečistenie ovzdušia počas výstavby: nepriaznivý vplyv s postupným pôsobením, dočasný,
málo významný. Zvýšenie sekundárnej prašnosti počas výstavby: nepriaznivý vplyv s postupným
pôsobením, dočasný, málo významný.
Zaťaženie hlukom z dopravy počas výstavby: nepriaznivý vplyv s postupným pôsobením, dočasný,
málo významný.
Zaťaženie hlukom z dopravy počas prevádzky: nepriaznivý vplyv, trvalý, málo významný.
Zmena mikroklímy v dotknutom území: nepriaznivý vplyv, trvalý, vzhľadom na navrhované
prevedenie parkovacích stojísk (polovegetačná betónová tvárnica) a predpokladané sadové
úpravy málo významný.
Vplyvy na pôdu
Znečistenie pôdy: nepriaznivý vplyv, nárazový pri haváriách, prevažne dočasný, ale i trvalý,
vzhľadom na charakter a rozsah zámeru nevýznamný, prepojený s podzemnou vodou a horninovým
prostredím. Zníženie výmery plochy verejnej zelene: nepriaznivý vplyv, trvalý, vzhľadom na obytné
územie stredne významný. Zastavanie pôdy trvalými stavbami (plocha parkoviska): nepriaznivý
vplyv, trvalý, málo významný.
Vplyvy na genofond a biodiverzitu
Vplyv na genofond a biodiverzitu rastlinných druhov nepredpokladáme vzhľadom na súčasný
charakter územia s minimálnou početnosťou druhov, bez dokladovaného výskytu chránených a
ohrozených druhov. Na ploche výstavby sa dnes vyskytujú tri stromy, s rôznym stupňom poškodenia.
Vplyv na genofond a biodiverzitu fauny z dotknutého územia: nepriaznivý vplyv, trvalý, nevýznamný.
Realizácia vegetačných úprav verejnej zelene: priaznivý vplyv, trvalý, významný.
Vplyvy na krajinu
Vplyvy na štruktúru a scenériu krajiny
Zvýšenie zastúpenia antropogénnych prvkov (spevnená plocha parkoviska a príjazdové
komunikácie a chodníky) v rámci súčasného využívania lokality – plocha zelene: nepriaznivý vplyv,
trvalý, vzhľadom na zaberanú plochu málo významný. Narušenie scenérie v dôsledku stavebných
prác: nepriaznivý vplyv, dočasný, málo významný.
Zmena krajinného obrazu: vzhľadom na charakter okolitej krajiny a navrhovanej činnosti a uplatnenie
prvkov pozitívne vplývajúcich na scenériu (navrhované vegetačné úpravy): nepriaznivý vplyv, trvalý,
málo významný
Vplyvy na ochranu prírody
Narušenie záujmov ochrany prírody a krajiny: predpokladáme bez vplyvu.
Vplyvy na stabilitu krajiny
Narušenie funkčnosti prvkov ÚSES: predpokladáme bez vplyvu.
Vplyvy na obyvateľstvo, sídla a dopravu
Počet obyvateľov ovplyvnených účinkami činnosti a sociálno-ekonomické dôsledky. Postupné
pozitívne ovplyvnenie stavu životného prostredia parkovaním na vyhradených a na statickú dopravu
upravených parkovacích stojiskách: pozitívny vplyv, dočasný, významný.
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Vplyvy na dopravu
Objekt sa bude realizovať počas premávky. Rušenie verejnej cestnej premávky a prístup na
okolité pozemky a obslužné zariadenia bude v krátkodobom rozsahu a to s použitím dočasného
dopravného značenia. Zvýšenie intenzity dopravy: nepriaznivý vplyv, trvalý s postupným nárastom,
málo významný.
VYVOLANÉ SÚVISLOSTI, KTORÉ MÔŽU VPLYVY SPÔSOBIŤ S PRIHLIADNUTÍM NA
SÚČASNÝ STAV ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA V DOTKNUTOM ÚZEMÍ
V tejto etape spracovania projektovej dokumentácie navrhovanej činnosti nie sú známe
vyvolané súvislosti, ktoré by mohli negatívne alebo pozitívne ovplyvniť súčasný stav životného
prostredia záujmového územia. Pred celoplošnou realizáciou zemných prác je potrebné overiť
hutniacim pokusom priamo na stavbe možnosť dosiahnutia predpísaných parametrov na konštrukčnej
pláni.
Objekt sa bude realizovať počas premávky. Rušenie verejnej cestnej premávky a prístup na okolité
pozemky a obslužné zariadenia bude v krátkodobom rozsahu a to s použitím dočasného dopravného
značenia. Realizácia stavby má priamy vplyv na prístup k obytným domom pre automobilovú
dopravu. Súčasne má malý vplyv aj na pohyb chodcov v predmetnom území, ktorý nesmie byť
obmedzený na existujúcich chodníkoch.
ĎALŠIE MOŽNÉ RIZIKÁ SPOJENÉ S REALIZÁCIOU NAVRHOVANEJ ČINNOSTI
Riziká spojené s realizáciou navrhovanej činnosti predstavujú štatisticky veľmi málo
pravdepodobný vznik situácií a udalostí katastrofického charakteru. Riziká vyplývajúce z výstavby a
využívania navrhovanej činnosti spočívajú v možnosti výskytu havarijných situácií v súvislosti s
prevádzkou parkoviska (vznik požiaru zaparkovaných vozidiel, napr. bleskom alebo technickou
poruchou, resp. úmyselným zapálením). Vznik takýchto situácií je však vzhľadom na charakter
navrhovanej činnosti a pravidelné technické prehliadky automobilov minimálny.
Pri dodržaní všetkých požiarnych a bezpečnostných predpisov bude riziko vzniku požiaru a
znečistenia životného prostredia minimálne.
Zmena navrhovanej činnosti nemá žiadne ďalšie vyvolané vecné alebo časové súvislosti.
Zverejnenie navrhovanej zmeny
Okresný úrad v súlade s § 29 ods. 6 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP zverejnil dňa
03.10.2018 oznámenie o zmene navrhovanej činnosti na webovom sídle Ministerstva životného
prostredia SR:
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/stavebne-upravy-odstavnych-stani-solivar-svabyparkovisko-vnutroblok-u
a na úradnej tabuli okresného úradu dňa 15.10.2018.
Podľa § 29 ods. 8 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP dotknutá obec do 3 pracovných dní po
doručení oznámenia o zmene navrhovanej činnosti informuje verejnosť na svojom webovom sídle, ak
ho má zriadené, a na úradnej tabuli obce o tejto skutočnosti a o tom, kedy, kde a kedy možno do
oznámenia o zmene navrhovanej činnosti nahliadnuť, v akej lehote môže verejnosť zasielať
pripomienky a miesto, kde sa môžu pripomienky podávať, pričom zabezpečí sprístupnenie oznámenia
o zmene navrhovanej činnosti pre verejnosť najmenej 10 pracovných dní od zverejnenia uvedených
informácií.
Podľa § 29 ods. 9 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP rezortný orgán, povoľujúci orgán,
dotknutý orgán a dotknutá obec môžu doručiť príslušnému orgánu písomné stanoviská k oznámeniu
o zmene navrhovanej činnosti do 10 pracovných dní od jeho doručenia; ak sa nedoručí písomné
stanovisko v uvedenej lehote, stanovisko sa považuje za súhlasné. Verejnosť môže doručiť
príslušnému orgánu písomné stanovisko k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti do 10 pracovných
dní od zverejnenia oznámenia podľa § 29 ods.8 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP; písomné
stanovisko sa považuje za doručené, aj keď je doručené v stanovenej lehote prostredníctvom dotknutej
obce.
K oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti sa v zákonom stanovenej lehote vyjadrili:
- Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody
a vybraných zložiek životného prostredia, úsek štátnej správy ochrany ovzdušia – dotknutý
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orgán (list č. OU-PO-OSZP3-2018/042313-02/ZO zo dňa 129.10.2018, doručený dňa
17.10.2018) uviedol, že z hľadiska štátnej správy ochrany ovzdušia nemá pripomienky.
- Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody
a vybraných zložiek životného prostredia, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva –
dotknutý orgán (list č. OU-PO-OSZP3-2018/042315-02/ED zo dňa 09.11.2018, doručený dňa
28.11.2018) uviedol, že nemá pripomienky, žiada v územnom a stavebnom konaní postupovať
podľa zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch.
Vyjadrenie okresného úradu - dodržiavanie všetkých zákonov a noriem je nevyhnutné bez
ohľadu na rozhodnutie zo zisťovacieho konania
- Ministerstvo dopravy a výstavby SR – rezortný orgán (list č. č. 19722/2018/OSR/79627 zo dňa
19.10.2018, doručený dňa 23.10.2018) má v ďalšom stupni prípravy nasledovné pripomienky a
požiadavky:
 Doplniť vyjadrenie správcov dotknutých komunikácií a ich požiadavky rešpektovať
v plnom rozsahu.
 Rešpektovať ochranné pásma prislúchajúcich ciest v zmysle zákona č. 135/1961 Zb.
o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov,
 Všetky dopravné parametre je potrebné navrhnúť v súlade s príslušnými STN
a technickými predpismi.
 Upozorňuje, že termín „Stavebné úpravy odstavných stání“ je nespisovný/nesprávny.
V zmysle odbornej terminologie odporúča používať termín stojisko, t.j. v názve
predmetnej činnosti – Stavebné úpravy odstavných stojísk.
 Upozorňuje, že diaľnica D1 je súčasťou koridoru Rýn – Dunaj, tzv.československej
vetvy, patriaci do základnej siete TEN-T (TEN-T Core Network) a rýchlostná cesta R4 je
súčasťou súhrnnej siete TEN-T (TEN-Z Comprehensive). Ostatné koridory uvádzané
v texte (koridory siete TINA, koridor V.A., európska diaľková železnica) už v súčasnosti
neexistujú,
 Upozorňuje na nesprávne označenie cesty I/21 v zámere označená ako I/73.
 Žiada doplniť celkové riešenie dopravnej situácie s prehľadnou mapovou prílohou –
napojenie areálových komunikácií s vjazdom/výjazdom na existujúcu cestu a nasledovné
napojenie cesty vyššej triedy (s pomenovaním príslušných komunikácií).
Nepožaduje ďalej posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP.
- Mesto Prešov – dotknutá obec (list doručený dňa 15.11.2018) – oznámenie o zmene navrhovanej
činnosti bolo zverejnené na úradnej tabuli v dňoch 23.10.2018 – 07.11.2018.
- Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody
a vybraných zložiek životného prostredia, úsek štátnej vodnej správy – dotknutý orgán (list č.
OU-PO-OSZP3-2018/042323-02/NM zo dňa 09.11.2018,doručený dňa 15.11.2018) uviedol, že
z hľadiska ochrany vodných pomerov nemá pripomienky.
- Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody
a vybraných zložiek životného prostredia, úsek štátnej ochrany prírody a krajiny – dotknutý
orgán (list č. OU-PO-OSZP3-2018/042326-02/AS zo dňa 06.12.2018,doručený dňa 19.12.2018)
uviedol, že z hľadiska ochrany prírody nemá pripomienky.

Vyhodnotenie
Okresný úrad v rámci zisťovacieho konania posúdil zmenu navrhovanej činnosti z hľadiska
povahy a rozsahu zmeny navrhovanej činnosti, miesta vykonávania zmeny navrhovanej činnosti,
najmä jeho únosného zaťaženia a ochrany poskytovanej podľa osobitných predpisov, významu
očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva, pričom vzal do úvahy súčasný stav
životného prostredia v dotknutom území. Prihliadal pritom na stanoviská doručené k oznámeniu
o zmene navrhovanej činnosti od zainteresovaných subjektov, pričom zistil, že vznesené požiadavky
sa v prevažnej miere vzťahujú na spracovanie ďalších stupňov projektovej dokumentácie stavby a ich
riešenie je v pôsobnosti iných orgánov v konaniach podľa osobitných predpisov, preto ich zahrnul do
odporúčaní pre povoľovacie konanie.
Navrhovaná zmena činnosti je umiestnená v katastrálnom území Prešov - Solivar. Celkové
negatívne vplyvy na zložky prírodného prostredia sú veľmi malé až zanedbateľné, pričom z hľadiska
využívania týchto zložiek tieto vplyvy nevytvárajú priame hrozby. Účinok možných negatívnych
vplyvov bude eliminovaný prevádzkovými opatreniami. Písomné stanoviská od subjektov, ktoré ich
nedoručili v lehote podľa § 29 ods. 9 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP sa považujú za súhlasné.
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Účelom úprav spevnených plôch a výstavby nových plôch v rámci navrhovanej činnosti
Stavebné úpravy odstavných staní Solivar a Šváby, Parkovisko vnútroblok ul. Lomnická–Švábska 39 je
nevyhovujúci prevádzkový stav, keď v danej lokalite bytovej zástavby nie je k dispozícií dostatočný
počet vhodných plôch na odstavenie vozidiel. Vozidlá sú odstavované na okrajoch jestvujúcich ciest,
plôch a zeleni. Z tohto dôvodu pristúpilo Mesto Prešov k riešeniu daného stavu obnovou a rozšírením
jestvujúcich plôch za účelom organizácie a usporiadania verejného priestoru výstavbou parkovacích
kapacít na úrovni terénu s využitím nevyužívaných jestvujúcich spevnených plôch (asfaltových ihrísk)
a so záberom jestvujúcej zelene v súbehu jestvujúcich komunikácií.
V súlade s územnoplánovacou dokumentáciou mesta Prešov ide územie určené na
obytnúfunkciu. Aj priestor výstavby, na ktorý predmetná – posudzovaná lokalita nadväzuje je
definovaný ako územie s veľmi vysokým potenciálom pre urbanizáciu. Súčasná iniciácia urbanizácie
na predmetnej lokalite vychádza z požiadaviek spoločnosti pre vytvorenie nových plôch bývania.
Navrhovaný zámer umožní plnohodnotnejšie využitie riešeného územia z funkčného hľadiska a tiež
dotvorí urbanisticko - hmotovú štruktúru vo väzbe na obytný súbor Šváby vo vnútrobloku ul.
Lomnická-Švábska.
Dominantnou funkciou v riešenom území je funkcia bývania, ktorá je funkčne doplnená
plochami pozemných komunikácií, plochami statickej dopravy, chodníkmi a zeleňou. Z hľadiska
vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie je hlavný vplyv v zábere časti plochy zelene pre
parkovanie, ktorý je však z pohľadu rozvojových koncepcií mesta Prešova súčasných pomerov
statickej dopravy v tejto časti obytného súboru Šváby nevyhnutnosťou.
Okresný úrad dospel k záveru, že činnosť nespôsobí vážny alebo podstatný vplyv na
jednotlivé zložky životného prostredia v dotknutom území, ako aj v území samotného mesta Prešov
a rozhodol, že zmena navrhovanej činnosti sa nebude posudzovať podľa zákona o posudzovaní
vplyvov na ŽP. Vzhľadom na umiestnenie, rozsah a charakter zmeny navrhovanej činnosti, nebudú
produkované emisie alebo iné vplyvy, ktoré by prispievali k diaľkovému znečisteniu alebo
cezhraničnému negatívnemu vplyvu na zložky životného prostredia susedných štátov. Riziká zmeny
navrhovanej činnosti sa pohybujú v spoločensky prijateľnej miere a je možné im predchádzať
opatreniami na zmiernenie nepriaznivých vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie.
Z výsledku posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie vyplynulo, že realizácia
zmeny navrhovanej činnosti uvedená v oznámení o navrhovanej činnosti, po zohľadnení podmienok
uvedených vo výroku tohto rozhodnutia, je prijateľná z hľadiska celkových (negatívnych
i pozitívnych) vplyvov na životné prostredie.
Na základe uvedených skutočností nie je predpoklad, že by sa v rámci povinného hodnotenia
podľa zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP, získali akékoľvek nové skutočnosti o vplyvoch zmeny
navrhovanej činnosti na životné prostredie oproti tým, ktoré sú popísané v oznámení o zmene
navrhovanej činnosti.
Záver
Okresný úrad pri rozhodovaní o tom, či sa zmena navrhovanej činnosti bude posudzovať
podľa zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP prihliadal na stanoviská predložené k oznámeniu
o zmene, § 29a zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP, a primerane použil kritéria pre zisťovacie
konanie podľa prílohy č. 10 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP.
Okresný úrad na základe preskúmania a zhodnotenia predloženého oznámenia o zmene
navrhovanej činnosti, vyjadrení dotknutých subjektov konania, zistenia stavu z hľadiska zhodnotenia
celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP konštatuje,
že nie sú ohrozené ani neprimerane obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy subjektov
konania a preto rozhodol tak, ako je u vedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
V rámci zisťovacieho konania okresný úrad nezistil žiadne skutočnosti, ktoré môžu byť
v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi na ochranu životného prostredia, alebo ktoré
by v závažnej miere ohrozovali životné prostredie a zdravie obyvateľov, ktoré by bolo potrebné
posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP.
Zo stanovísk doručených k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti vyplynuli niektoré požiadavky,
ktoré odporúčame zohľadniť pri príprave projektovej dokumentácie pre následné povolenia podľa
osobitných predpisov:
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Doplniť vyjadrenie správcov dotknutých komunikácií a ich požiadavky rešpektovať
v plnom rozsahu.
Rešpektovať ochranné pásma prislúchajúcich ciest v zmysle zákona č. 135/1961 Zb.
o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov,
Všetky dopravné parametre je potrebné navrhnúť v súlade s príslušnými STN
a technickými predpismi.
Upozorňuje, že termín „Stavebné úpravy odstavných stání“ je nespisovný/nesprávny.
V zmysle odbornej terminologie odporúča používať termín stojisko, t.j. v názve
predmetnej činnosti – Stavebné úpravy odstavných stojísk.
Upozorňuje, že diaľnica D1 je súčasťou koridoru Rýn – Dunaj, tzv.československej
vetvy, patriaci do základnej siete TEN-T (TEN-T Core Network) a rýchlostná cesta R4 je
súčasťou súhrnnej siete TEN-T (TEN-Z Comprehensive). Ostatné koridory uvádzané
v texte (koridory siete TINA, koridor V.A., európska diaľková železnica) už v súčasnosti
neexistujú,
Upozorňuje na nesprávne označenie cesty I/21 v zámere označená ako I/73.
Žiada doplniť celkové riešenie dopravnej situácie s prehľadnou mapovou prílohou –
napojenie areálových komunikácií s vjazdom/výjazdom na existujúcu cestu a nasledovné
napojenie cesty vyššej triedy (s pomenovaním príslušných komunikácií).

Upozornenie: Podľa § 29 ods. 16 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP dotknutá obec o rozhodnutí
vydanom v zisťovacom konaní bezodkladne informuje verejnosť na svojom webovom sídle, ak ho má
zriadené a na úradnej tabuli obce.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní v znení neskorších predpisov na Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti
o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Námestie
mieru 3, 080 01 Prešov v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia doručením písomného vyhotovenia
rozhodnutia účastníkovi konania.
V prípade verejnosti podľa § 24 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP sa za deň
doručenia rozhodnutia považuje pätnásty deň zverejnenia rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní
podľa § 29 ods. 15 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP.
Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní všetkých riadnych opravných
prostriedkov a nadobudnutí právoplatnosti.

PaedDr. Miroslav Benko, MBA
vedúci odboru
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Doručí sa:
1.

Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 01 Prešov

Zasiela sa podľa § 29 ods. 15 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP:
Doručuje sa bez prílohy:
Povoľujúci orgán:
1.
Mestský úrad Prešov, stavebný úrad, Hlavná 73, 080 01 Prešov
Rezortný orgán:
1.
Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Nám.slobody 6, 810 05 Bratislava
Dotknutý orgán:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Okresný úrad Prešov, Odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prí rody
a vybraných zložiek životného prostredia, úsek ŠVS, Nám.mieru 3, 080 01 Prešov
Okresný úrad Prešov, Odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných
zložiek životného prostredia, úsek ŠSOO, Nám.mieru 3, 080 01 Prešov
Okresný úrad Prešov, Odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných
zložiek životného prostredia, úsek ŠSOPaK, Nám.mieru 3, 080 01 Prešov
Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných
zložiek životného prostredia, ŠSOH, Námestie mieru 3, 080 01 Prešov
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove, Hollého 5, 080 01 Prešov
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove, Požiarnická 1, 080 01 Prešov
Okresný úrad Prešov, Odbor krízového riadenia, Námestie mieru 3, 080 01 Prešov
Krajský pamiatkový úrad, Hlavná 115, 080 01 Prešov
Mesto Prešov, odbor dopravy a životného prostredia, Hlavná 73, Prešov

Dotknutý samosprávny kraj:
1.

Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
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