OKRESNÝ ÚRAD PREŠOV

KÓPIA

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia

Námestie mieru 2, 081 92 Prešov
____________________________________________________________________________________
Číslo spisu

Prešov

OU-PO-OSZP3-2022/006052-008

02. 02. 2022

Rozhodnutie
vydané v zisťovacom konaní
Popis konania / Účastníci konania
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. 11 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP a § 46 a § 47 zákona
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov takto po vykonaní zisťovacieho
konania pre zmenu navrhovanej činnosti „Mesto Prešov, jednosmerné prepojenie Solivarská/Východná s Košickou
ul. – realizácia“, navrhovateľa Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 01 Prešov, IČO: 00327646 takto:
Výrok
Zmena navrhovanej činnosti, „Mesto Prešov, jednosmerné prepojenie Solivarská/Východná s Košickou ul. –
realizácia“, uvedená v predloženom oznámení o zmene navrhovanej činnosti, situovaná v Prešovskom kraji, okrese
Prešov, katastrálne územie Prešov, na parc. reg.C: 5143/7, 5143/11, 5096/11, na parc. reg.E: 3501/10, 3294/501,
3501/4, 3501/5
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 .
V súlade s ustanovením § 29 ods. 13 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP sa určujú nasledovné podmienky na
eliminovanie alebo zmiernenie vplyvu navrhovanej činnosti na životné prostredie:
Zabezpečiť ochranu existujúcej zelene počas výstavby aj počas prevádzky stavby.
1. Pri výstavbe zabrániť úniku nebezpečných látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd.
2. Pri činnostiach, pri ktorých môžu vznikať prašné emisie, je potrebné využiť technicky dostupné prostriedky na
obmedzenie ich vzniku.
3. Zabezpečiť, aby práce neprekračovali najvyššiu prípustnú hladinu hluku vo vonkajšom prostredí, používať iba
stroje, vhodné k danej činnosti, rešpektovať nočný kľud.
4. Po celú dobu stavebných prác zabezpečiť účinné čistenie komunikácií, riadnu údržbu a zjazdnosť využívaných
prístupových komunikácií.
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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
Navrhovateľ predložil dňa 29.11.2021 Okresnému úradu Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie
ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia (ďalej len „OÚ Prešov”) podľa § 18 ods. 2 písm. d) a
podľa § 29 ods. 1 písm. b) zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „Mesto
Prešov, jednosmerné prepojenie Solivarská/Východná s Košickou ul. – realizácia“, vypracované v súlade s prílohou
č. 8a na vykonanie zisťovacieho konania podľa zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP.
OÚ Prešov oznámil všetkým známym účastníkom konania, že dňom doručenia oznámenia o zmene navrhovanej
činnosti sa začalo podľa § 18 správneho poriadku správne konanie vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov
na životné prostredie.
OÚ Prešov dňa 02.12.2021 zverejnil oznámenie o predložení zmeny navrhovanej činnosti a informáciu verejnosti
podľa § 24 ods. 1 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR a
dňa 16.12.2021 na webovom sídle okresného úradu a zároveň zaslal listom č. OU-PO – OSZP3-2021/047465-002 zo
dňa 02.12.2021 žiadosť o stanovisko k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti rezortnému orgánu (Ministerstvo
dopravy a výstavby SR), povoľujúcemu orgánu (Prešovský samosprávny kraj, odbor dopravy), dotknutému orgánu
(Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Okresný úrad Prešov, odbor krízového riadenia,
Krajský pamiatkový úrad prešov, Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove, Ministerstvo
obrany SR, Mesto Prešov, odbor životného prostredia a dopravnej infraštruktúry, Mesto Prešov, odbor územného
rozvoja, architektúry a výstavby, Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove, Dopravný úrad)
a dotknutej obci (mesto Prešov).
Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti svojimi parametrami podľa prílohy č. 8 k zákonu o posudzovaní vplyvov
na ŽP je zaradené do kapitoly č. 13. Doprava a telekomunikácie, položka č. 9 – Elektrické dráhy, závesné dráhy alebo
podobné dráhy osobitného druhu a trolejbusové dráhy – časť B (zisťovacie konanie) - bez limitu, ktoré príslušný
orgán vykonal podľa § 29 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP.
Opis zmeny navrhovanej činnosti
Predmetom navrhovanej zmeny činnosti je posúdenie riešenia prepojenia trolejbusovej stopy z novej okružnej
križovatky Východná – Solivarská na Košickú ulicu v Prešove. Prepojovacia komunikácia je označená ako
Solivarská ulica. Predmetom je úprava novej trasy trolejového vedenia, úprava prevesov trolejového vedenia a
posun/nové trakčné stožiare. Trolejbusová stopa bude začínať na krížení trolejovej stopy v rámci okružnej križovatky
a bude ukončená zjazdnou výhybkou s jestvujúcim trolejovým vedením na Košickej ulici.
OÚ Prešov doručili podľa § 29 ods. 9 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP v zákonom stanovenom termíne k
predmetnému oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti subjekty (stanoviská sú uvádzané v skrátenom znení):
1. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove (list č. ORHZ-PO-2021/000065-076 zo dňa
15.12.2021, doručený dňa 17.12.2021)
• Nepredpokladá vznik negatívnych vplyvov na životné prostredie, nemajú pripomienky.
Vyhodnotenie: Akceptuje sa.
Odôvodnenie: Dotknutý orgán neuviedol také nedostatky v hodnotení, ktoré by bránili realizácii zmeny navrhovanej
činnosti. K potrebe posudzovania zmeny navrhovanej činnosti sa nevyjadril podľa zákona o posudzovaní vplyvov
na ŽP sa nevyjadril, okresný úrad má tak za to, že nepožaduje ďalšie posudzovanie zmeny činnosti podľa zákona
o posudzovaní vplyvov na ŽP.
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2. Mestský úrad v Prešove, odbor životného prostredia a dopravnej infraštruktúry (list č. OŽPaDI/16767/2021 zo
dňa 22.12.2021, doručený dňa 27.12.2021)
• nemá žiadne námietky ani pripomienky.
Vyhodnotenie: Akceptuje sa.
Odôvodnenie: Dotknutý orgán neuviedol také nedostatky v hodnotení, ktoré by bránili realizácii zmeny navrhovanej
činnosti. K potrebe posudzovania zmeny navrhovanej činnosti sa nevyjadril podľa zákona o posudzovaní vplyvov
na ŽP sa nevyjadril, okresný úrad má tak za to, že nepožaduje ďalšie posudzovanie zmeny činnosti podľa zákona
o posudzovaní vplyvov na ŽP.
3. Mesto Prešov, odbor riadenia projektov (list č. ORP/15247/166005/2021 zo dňa 21.12.2021, doručený dňa
27.12.2021)
• nemá pripomienky.
Vyhodnotenie: Akceptuje sa.
Odôvodnenie: Dotknutý orgán neuviedol také nedostatky v hodnotení, ktoré by bránili realizácii zmeny navrhovanej
činnosti. K potrebe posudzovania zmeny navrhovanej činnosti sa vyjadril, že nepožaduje ďalšie posudzovanie zmeny
činnosti podľa zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP.
4. Krajský pamiatkový úrad Prešov (list č. KPUPO-2022/231-2/716/Jur zo dňa 05.01.2022, doručený dňa 11.01.2022
• Zmena navrhovanej činnosti sa priamo ani nepriamo nedotýka evidovaných národných kultúrnych pamiatok,
pamiatkových území, ochranných pásiem a archeologických nálezov a archeologických nálezísk. Preto z hľadiska
ochrany pamiatkového fondu a archeologických nálezov a archeologických nálezísk nepožaduje, aby navrhovaná
činnosť bola ďalej posudzovaná podľa zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP.
Vyhodnotenie: Akceptuje sa.
Odôvodnenie: Dotknutý orgán neuviedol také nedostatky v hodnotení, ktoré by bránili realizácii zmeny navrhovanej
činnosti. K potrebe posudzovania zmeny navrhovanej činnosti sa vyjadril, že nepožaduje ďalšie posudzovanie zmeny
činnosti podľa zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP.
Mesto Prešov zaslalo oznámenie o zverejnení oznámenia o zmene navrhovanej činnosti na úradnej tabuli,
elektronickej úradnej tabuli a na webovom sídle mesta Prešov v termíne od 13.12.2021 do 27.12.2021, listom
doručeným dňa 27.12.2021.
V zmysle § 33 ods. 2 správneho poriadku OÚ Prešov dal možnosť známym účastníkom konania listom č. OUPO-OSZP3-2022/006052-007 zo dňa 19.01.2022, aby sa pred vydaním rozhodnutia vyjadrili k jeho podkladu i k
spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhli jeho doplnenie v lehote do 5 dní od doručenia tohto upovedomenia písomne
aj formou nahliadnutia do spisu na OÚ Prešov, v súlade s § 23 ods. 1 správneho poriadku. Toto právo účastníci
konania nevyužili.
Posudzovanie vplyvov na životné prostredie je konaním pred povoľovacou činnosťou a predmetom je posúdenie
vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie. Proces zisťovacieho konania má poskytnúť základné informácie
a hodnotenia pred prvým povolením podľa osobitných predpisov. Vychádza teda z podrobnosti riešenia v prvej etape
prípravy, nepredstavuje žiadny druh povolenia a takéto povolenia nenahrádza. Všetky relevantné požiadavky budú
riešené v rámci následných povoľovacích konaní.
Cieľom je získať odborný podklad na vydanie rozhodnutia o povolení činnosti podľa osobitných predpisov,
nevytvára však vecný ani časový priestor na posúdenie navrhovaného umiestnenia stavby v rozsahu kompetencií
stavebného úradu.
OÚ Prešov opodstatnené pripomienky, majúce oporu v zákone, zahrnul medzi požiadavky, ktoré bude potrebné
zohľadniť v procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov.
OÚ Prešov na základe oznámenia o zmene , stanovísk k nemu doručených a podľa kritérií pre zisťovacie konanie
podľa § 29 a uvedených v prílohe č. 10 zákona o posudzovaní vplyvov zistil nasledujúce skutočnosti:
I. Povaha a rozsah navrhovanej činnosti
1.Rozsah zmeny navrhovanej činnosti
Predmetom zmeny navrhovanej činnosti „Mesto Prešov, jednosmerné prepojenie Solivarská/Východná s Košickou
ul. – realizácia“ je riešenie prepojenia trolejbusovej stopy z novej okružnej križovatky Východná - Solivarská
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na Košickú ulicu. Prepojovacia komunikácia je označená ako Solivarská. Trolejbusová stopa začína na krížení
trolejovej stopy XTTSS projektovanej v rámci Okružnej križovatky - Solivarská. Bude ukončená zjazdnou výhybkou
s jestvujúcim trolejovým vedením na Košickej ulici.
Trolejové vedenie bude jednostopové 2x Cu 100mm2 • v dÍžke 186m a bude kotvené na prevesoch resp. na
výložníkoch. Zachovaný bude pružný, podvesný a nekompenzovaný systém kotvenia trolejového vedenia.
V prepojovacej časti Solivarskej ulice bude potrebné vybudovať päť nových podperných bodov. Na Košickej ulici
bude potrebné demontovať dva existujúce stožiare a nahradiť ich na novom mieste novo navrhovanými stožiarmi s
vyšším dovoleným vrcholovým ťahom vrátane základov (podľa situácie). Existujúce stožiare č. 79, 80, 82, 84 a 85
sa ponechajú a budú na nich zavesené nové prevesy. Stožiare č. 8, 10, 11, 12 a 45 boli zrealizované v rámci stavby
„SO 601-00 Rekonštrukcia trolejového vedenia stavby Okružná križovatka - Solivarská".
V mieste križovatky Košická - Solivarská, v úseku trolejového vedenia sa nachádza napájací bod na stožiari č. 83,
ktorý bude nahradený novým stožiarom s tým istým číslovaním a s novou výzbrojou napájacieho bodu. Napájanie
projektovaného úseku bude prúdovými prepojovacími svorkami podľa PD.
Základy nových trakčných stožiarov boli stanovené na základe vrcholových ťahov nových stožiarov výpočtom pre
hranolové základy podľa "Sulzberga".
Opatrenia v zóne trolejového vedenia - všetky vodivé zariadenia, ktoré sa budú nachádzať v zóne trolejového vedenia
je potrebné uzemniť t.j. pripojiť na uzemňovaciu sieť trakčných stožiarov.
Ochrana pred úrazom el. prúdom:
Trolejbusové vedenie:
Ochrana pred dotykom neživých častí:
- ochrana použitím zariadení triedy ochrany II alebo použitím ekvivalentnej izolácie STN EN 50122-1 čl. 6.2.3.2,
7.3.2
Neuzemnené trolejové vedenie je vybavené strážičom izolačného stavu podľa STN EN 50122-1 článku 5.6.3.2, ktoré
zabezpečuje samočinné odpojenie napájania v sieti IT pri poruche izolačného stavu. Strážiče sú súčasťou technológie
meniarní.
Ochrana pred prepätím:
Ochrana sa prevedie bleskoistkami PSP 1/10/111 (HAKEL), ktoré sa umiestnia na + a – póle trolejového vedenia
stožiar pri napájacom bode zo strany káblových koncoviek napájacieho vedenia a na úsekovom deliči/ napájači.
Bleskoistky budú umiestnené na konzole na súdkových izolátoroch. Zvod sa prevedie vodičom CHBU 50mm2 ,
ktorý sa preruší v izolačnej plastovej skrinke IPS skúšobnou svorkou. Od skrinky IPS po zemniacu tyč bude vodič
uložený v plastovej ochrannej trubke Fí 15mm. Zvod bleskoistky sa uzemní zemniacimi tyčami, pričom je potrebné
dodržať maximálny odpor uzemnenia 100. Ak sa nedosiahne požadovaná hodnota uzemnenia, je potrebné pridať
potrebný počet zemniacich tyčí.
Pri práci na elektrickom zariadení je nutné dodržiavať bezpečnostné predpisy, rešpektovať výstražné tabuľky a
používať ochranné pracovné pomôcky. Montáž, opravu a údržbu elek. zariadenia môžu vykonávať iba osoby s
príslušnou kvalifikáciou pri vypnutom stave daného zariadenia.
2. Súvislosť s inými činnosťami
Navrhovaná činnosť jednosmerného prepojenia Solivarská/Východná s Košickou ul. je prepojená
• realizovaným projektom Modernizácia a rekonštrukcia prestupného uzla na Masarykovej ulici v Prešove
{Predstaničný priestor), Integrovaný regionálny operačný program, celkové oprávnené výdavky 1 909 633,05 EUR,
začiatok realizácie projektu: 04/2018, koniec realizácie projektu: 09/2020, investičný;
• pripravovaná stavebná verejno-prospešná investícia „111/3440 Prešov - most cez Sekčov (ul. Solivarská)".
Navrhovaná činnosť jednosmerného prepojenia Solivarská/Východná s Košickou ul. je tematický
prepojená s pripravovanými projektmi. na ktoré je momentálne vyhlásené verejné obstarávanie:
• Mesto Prešov, výstavba nových trolejbusových tratí a meniarní - projektová
dokumentácia;
• Mesto Prešov, modernizácia trolejbusových tratí - projektová dokumentácia.
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Riešené územie je súčasťou zastavaného územia mesta Prešov bez určenia BPEJ a jedná sa o pozemky vedené ako
zastavané plochy a nádvoria a ostatné plochy. Zmena činnosti si nevyžaduje záber poľnohospodárskeho ani lesného
pôdneho fondu.
Zásobovanie vodou
Navrhovaná činnosť svojím charakterom a rozsahom nevyžaduje zásobovanie vodou.
Zásobovanie elektrickou energiou
V prepojovacej časti Solivarskej ulice bude potrebné vybudovať päť nových podperných bodov. Na Košickej ulici
bude potrebné demontovať dva existujúce stožiare a nahradiť ich na novom mieste novo navrhovanými stožiarmi s
vyšším dovoleným vrcholovým ťahom vrátane základov (podľa situácie). Existujúce stožiare č. 79, 80, 82, 84 a 85
sa ponechajú a budú na nich zavesené nové prevesy. Stožiare č. 8, 10, 11, 12 a 45 boli zrealizované v rámci stavby
„SO 601-00 Rekonštrukcia trolejového vedenia stavby Okružná križovatka - Solivarská".
V mieste križovatky Košická - Solivarská, v úseku trolejového vedenia sa nachádza napájací bod na stožiari č. 83,
ktorý bude nahradený novým stožiarom s tým istým číslovaním a s novou výzbrojou napájacieho bodu. Napájanie
projektovaného úseku bude prúdovými prepojovacími svorkami podľa PD.
Zásobovanie zemným plynom, teplom, telekomunikačné rozvody
Navrhovaná činnosť nepredstavuje nijaké nároky na odber plynu resp. tepla.
4. Údaje o výstupoch
Zdroje znečistenia ovzdušia
Významným zdrojom znečisťovania ovzdušia počas prípravy územia a samotnej výstavby bude stavebná doprava
v kombinácii s vlastnou realizáciou jednotlivých objektov a objektovej skladby navrhovaného trolejového vedenia.
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.
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
Zdroje hluku
Rozhodujúcim vonkajším zdrojom hluku bude doprava, a to najmä nákladné vozidlá počas výstavby (zásobovanie
stavby, stavebné stroje a mechanizmy).
5.Pravdepodobnosť účinkov na zdravie obyvateľstva
Vzhľadom na to, že zmena navrhovanej činnosti je zameraná na jednosmerné skrátenie prepravnej vzdialenosti
trolejbusov (z pôvodných 426 na 186 metrov), v súvislosti s jej implementáciou a realizáciou všetkých doterajších,
súčasných aj plánovaných aktivít je možné očakávať najmä pozitívne účinky na zdravie obyvateľstva. Zvýši sa
efektivita dopravného systému, napr. vytvorením podmienok pre zlepšenie pomerov dopravných výkonov medzi
jednotlivými dopravnými módmi, vrátane jeho environmentálnych parametrov (napr. emisie, skleníkové plyny,
energetická náročnosť ). Zníži sa dopravná nehodovosť.
Počas prevádzky trolejového vedenia nebudú vznikať negatívne vplyvy na ľudský organizmus a zdravotné riziká
ľudskej populácie. Nebudú sa produkovať emisie nad rámec platných emisných limitov príslušných znečisťujúcich
látok v ovzduší, posudzovanou činnosťou sa nebudú produkovať znečistené vody a ani iné toxické alebo inak
škodlivé výstupy, ktorých koncentrácie by mohli ohroziť zdravie a hygienické pomery dotknutého obyvateľstva.
6.Ovplyvňovanie pohody života
V posudzovanej lokalite pri prevádzke navrhovanej činnosti nie sú očakávané významné negatívne vplyvy, ktoré by
mohli ovplyvniť pohodu a kvalitu života obyvateľov dotknutého obytného územia, či prírodné krajinné prostredie.
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Pri stavebných prácach počas výstavby , najmä v počiatočnej fáze, dôjde k dočasnému zvýšeniu prašnosti a hluku
spôsobeného činnosťou stavebných mechanizmov. Súčasne dôjde aj k nárastu objemu výfukových splodín v ovzduší
na stavenisku a na trase prístupových ciest. Zmiernenie týchto nepriaznivých vplyvov je možné organizačnými a
technickými opatreniami. Tento vplyv výraznejšie nezhorší kvalitu ovzdušia a bude krátkodobý, nepravidelný a
vzhľadom na mikroklímu a expozíciu areálu bude mať málo významný negatívny vplyv na ovzdušie dotknutého
územia.
7.Celkové znečisťovanie alebo znehodnocovanie prostredia vrátane ovplyvňovania biodiverzity
Zmena navrhovanej činnosti sa bude realizovať v zastavanom území mesta Prešov, nevyžaduje sa záber
poľnohospodárskeho ani lesného pôdneho fondu. V dotknutom území sa nachádza sieť obchodných centier,
železničná stanica, autobusová stanica. Prevádzka činnosti nebude zdrojom produkcie znečisťujúcich látok,
odpadových vôd ani iných toxických výstupov, ktoré by mohli znečistiť alebo znehodnotiť prostredie a ovplyvniť
biodiverzitu dotknutého územia..
8. Riziko nehôd s prihliadnutím na použité látky a technológie, ako aj ďalšie možné riziká spojené s realizáciou
navrhovanej činnosti
Riziká v spojení so zmenou navrhovanej činnosti je možné identifikovať nasledovne:
- Elektrický skrat – vznik požiaru
- Dotyk so živou časťou v normálnej prevádzke
- Dotyk s neživou časťou pri poruche
Pri práci na elektrickom zariadení je nutné dodržiavať bezpečnostné predpisy, rešpektovať výstražné tabuľky a
používať ochranné pracovné pomôcky. Montáž, opravu a údržbu elektrického zariadenia môžu vykonávať iba osoby
s príslušnou kvalifikáciou pri vypnutom stave daného zariadenia.
Najlepší prípad z hľadiska pravdepodobnosti vzniku poškodenia zdravia je ak sa dodržiava pracovná disciplína a sú
dodržané pracovné a bezpečnostné predpisy
Najhorší prípad z hľadiska pravdepodobnosti vzniku poškodenia zdravia je ak sa nedodržiava pracovná disciplína
alebo sú nedodržané pracovné a bezpečnostné predpisy a je súbeh viacerých nebezpečenstiev a ohrození.
Najlepší prípad z hľadiska možných následkov je ak pri výskyte daného nebezpečenstva alebo
ohrozenia je minimálny dopad na zdravie zamestnancov.
Najhorší prípad z hľadiska možných následkov na zdraví je ak pri výskyte daného nebezpečia
alebo ohrozenia sa predpokladá dosiahnutie najhoršieho možného dopadu na zdravie zamestnancov.
Ochranné opatrenia:
- Poučenie obsluhy o zásadách bezpečnosti práce a ochrany zdravia
- Zákaz vstupu nepovolaným osobám
- Poučenie o používaní ochranných a pracovných pomôcok podľa predpisov
- Všetky údržbárske práce prevádzať len s povolením na prácu a s pracovníkmi s predpísanou
kvalifikáciou
- Práce s otvoreným ohňom pracovať iba s povolením
Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom pri normálnej prevádzke:
Ochrana pred dotykom živých častí:
- ochrana vzdušnými vzdialenosťami (ochrana prekážkou) STN EN 50122-1 čl. 5.2.1, 5.3.1, 6.3.1.4
Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom pri poruche:
Ochrana pred dotykom neživých častí:
- ochrana použitím zariadení triedy ochrany II alebo použitím ekvivalentnej izolácie STN EN 50122-1 čl. 6.2.3.2,
7.3.2
Pravidelnou revíziou a prehliadkami elektrického zariadenia vykonanými pracovníkmi s predpísanou kvalifikáciou
II. Miesto vykonávania navrhovanej činnosti
1.Súčasný stav využitia územia
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Miesto realizácie zmeny navrhovanej činnosti: Prešovský kraj, okres Prešov, mesto Prešov, katastrálne územie
Prešov, ul. Masarykova a Solivarská (okolo OBI), na pozemkoch parc. č. KN-C a to: 5143/7, KN-C 5143/11, KNC 5096/11, KN-E 3501/10, KN-E 3294/501, KN-E 3501/4, KN-E 3501/5. Druh pozemkov: zastavaná plocha a
nádvorie, ostatná plocha. Trolejbusová stopa bude začínať na krížení trolejovej stopy v rámci okružnej križovatky
a bude ukončená zjazdnou výhybkou s jestvujúcim trolejovým vedením na Košickej ulici.
V súčasnosti je dotknuté územie využívané ako cestná komunikácia pre motorové vozidlá. Zmena navrhovanej
činnosti sa bude realizovať v zastavanom území mesta Prešov, kde sa nachádza sieť obchodných centier, železničná
stanica, autobusová stanica.
Podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov ide o územie s prvým
stupňom ochrany, t.j. neposkytuje sa mu osobitná ochrana.
2.Súlad navrhovanej činnosti s platnou územnoplánovacou dokumentáciou
Zmena navrhovanej činnosti je v súlade s Územným plánom mesta Prešov v znení zmien a doplnkov (2017).
3. Relatívny dostatok, kvalita a regeneračné schopnosti prírodných zdrojov v dotknutej oblasti a v horninovom
prostredí
Realizáciou zmeny navrhovanej činnosti nebudú ovplyvnené prírodné zdroje v dotknutej oblasti a v horninovom
prostredí.
Širšie okolie dotknutého územia má charakter mierne členitej až členitej pahorkatiny. Svahy sú mierne až stredne
strmé, prevažne hladko modelované, miestami je povrch územia ostrejšie modelovaný, porušený eróziou, sporadicky
aj svahovými deformáciami.
Hydrologicky patrí dotknuté územie do povodia rieky Torysa, ktorá preteká mestom Prešov asi 700 m západne od
dotknutého územia. Približne 500 m východne od dotknutého územia preteká vodný tok Sekčov.
V dotknutom území a jeho užšom okolí sa nachádzajú ako hlavné pôdne jednotky fluvizeme modálne karbonátové
a glejové. Ide o hlboké a ťažké pôdy.
V riešenom území ani v blízkom okolí sa ložiská nerastných surovín nenachádzajú.
Dotknuté územie nie je súčasťou žiadneho schváleného chráneného územia ani chránených území sústavy NATURA
2000 podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny a preto dotknutá lokalita nepodlieha režimu ochrany
prírody. Platí tam prvý stupeň ochrany , t,j, ide o územie ktorému sa neposkytuje osobitná ochrana, nezasahuje ani
do prvkov Regionálneho územného systému ekologickej stability okresu Prešov.
III. Význam a vlastnosti očakávaných vplyvov
Vplyvy na ovzdušie
Najviac zaťaženou zložkou životného prostredia v dôsledku dopravy je ovzdušie. Hlavnými
zdrojmi znečisťovania ovzdušia v doprave sú spaľovacie motory (vznetové aj zážihové), spaľovacie turbíny pre
pohon dopravných prostriedkov (cestných koľajových vozidiel, lodí a pod.), ale aj stavebných a poľnohospodárskych
strojov. Druh a množstvo emisií závisí od použitého paliva, technického riešenia spaľovacieho zariadenia a od
riadenia spaľovacieho procesu.
Emisie z dopravy predstavujú významný podiel z národnej emisnej bilancie, predovšetkým v prípade oxidov dusíku,
suspendovaných častíc a na ne viazaných polycyklických aromatických uhľovodíkov. Postupnou modernizáciou
vozového parku dochádza k znižovaniu množstva výfukových emisií z automobilových motorov. Okrem
výfukových plynov sa však na celkových emisiách z dopravy významne podieľa aj resuspenzia prachov z vozovky a
otery brzdového obloženia, pneumatík a povrchu komunikácie, na čo nemá modernizácia vozidiel prakticky žiadny
vplyv. Dlhodobo dochádza k nárastu intenzity individuálnej automobilovej dopravy, čo smeruje k postupnému
nárastu emisií. Tieto protichodné faktory v súhrne spôsobujú, že trend celkových dopravných emisií je možné
charakterizovať v dlhodobom horizonte ako stagnujúci. Významné odchýlky od tohto celkového trendu nastávajú
na lokálnej úrovni, predovšetkým v dôsledku infraštruktúrnych opatrení s dopadom na miestnu intenzitu cestnej
dopravy.
V meste Prešov je v súčasnosti umiestnená len jedna autonómna monitorovacia stanica (AMS), ktorá je lokalizovaná
južne od križovatky ulíc Jurkovičova - Arm. gen. Ľ. Svobodu (oproti ČS Lukoil). Stanica, ktorá je koncipovaná ako
dopravná, monitoruje hodnoty: N02, PM10 , PM2,S, CO, C6 H6.
V predchádzajúcom období boli v ovzduší mesta a jeho okolia zaznamenané zvýšené koncentrácie prachových častíc
PM10, ktoré predstavujú najväčší problém kvality ovzdušia na Slovensku, ale aj vo väčšine európskych krajín.
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Okrem nepriaznivých poveternostných podmienok, prispieva ku znečisteniu ovzdušia lokálne vykurovanie budov,
vrátane rodinných domov tuhými palivami. Hlavný podiel na znečisťovaní ovzdušia mesta majú mestské kotolne,
drevospracujúci priemysel, automobilová doprava a sekundárna prašnosť.
Hluková záťaž
Nadmerné zaťažovanie obyvateľstva hlukom má výrazný podiel na ovplyvňovaní zdravotného
stavu obyvateľov v území. Najvýznamnejším mobilným zdrojom hluku v obytných zónach všetkých väčších miest a
aglomerácií, medzi ktoré patrí aj mesto Prešov, naďalej zostáva cestná automobilová doprava. Hluk v okolí mnohých
frekventovaných cestných ťahov často prekračuje stanovené prípustné hodnoty zväčša o 5 - 10 dB.
Podľa výsledkov hlukového mapovania je základným zdrojom hluku presahujúcim hygienické
limity v Slovenskej republike cestná doprava (z 95 %}. Hluk z cestnej dopravy postihuje takmer každé sídlo a krajinu
pozdÍž ciest zaťažených intenzívnou dopravou. Je závislý najmä od intenzity a skladby dopravného prúdu a od
charakteristiky trasy cesty. K hlavným zdrojom hluku patria predovšetkým pohonné jednotky a to najmä pri nízkych
rýchlostiach vozidiel, pri vyšších rýchlostiach potom prevláda hluk z valenia pneumatík po povrchu vozovky.
Zdrojom hluku je aj prúdenie vzduchu okolo vozidla, či prúdenie vzduchu cez chladiaci a ventilačný systém vozidla.
Je preukázané, že každý hluk po určitej dobe vyvoláva poruchy vyššej nervovej sústavy, ktoré vedú k poškodeniu
nielen sluchových, ale i ďalších telesných orgánov a znižuje odolnosť organizmu voči vonkajším negatívnym
vplyvom, čo podnecuje vývoj ďalších chorôb (poruchy metabolizmu, spánku, srdcovo-cievneho systému, psychickej
výkonnosti a duševnej pohody).
Vibrácie
Ďalším javom, negatívne pôsobiacim na zdravie človeka, sú vibrácie, ktorých hlavným zdrojom je cestná a
železničná doprava. Ich výskyt závisí na konštrukcii vozidiel, ich nápravových tlakoch, rýchlosti a zrýchlenia, na
kvalite krytu vozovky, na konštrukcii a podloží vozovky a v prípade koľajovej dopravy styku koľaje s podložím.
Pociťované sú predovšetkým v bezprostrednej blízkosti dopravnej záťaže. Dlhodobé pôsobenie však môže vyvolať
trvalé poškodenie zdravia vrátane patologických zmien centrálneho nervového systému. Okrem negatívneho vplyvu
na ľudské zdravie predstavujú dopravou pôsobené vibrácie tiež riziko z hľadiska vplyvov na budovy (hmotný
majetok), rovnako najmä v bezprostrednej blízkosti dopravnej záťaže.
Vzhľadom na to, že navrhovaná činnosť je zameraná na jednosmerné skrátenie prepravnej vzdialenosti trolejbusov
(z pôvodných 426 na 186 metrov), v súvislostí s jej implementáciou a realizáciou všetkých doterajších, súčasných
aj plánovaných aktivít je potrebné očakávať najmä pozitívne kumulatívne priame aj nepriame vplyvy na životné
prostredie a zdravie obyvateľstva:
• zvýšenie rýchlosti a plynulosti dopravy,
• zvýšenie efektivity dopravného systému, napr. vytvorením podmienok pre zlepšenie pomerov dopravných výkonov
medzí jednotlivými dopravnými módmi, vrátane jeho environmentálnych parametrov (emisie, skleníkové plyny,
energetická náročnosť,
• úspora emitovaných skleníkových plynov (za 30 rokov úspora CO2: 290 559 kg)
• úspora času vo verejnej osobnej doprave (cca o 1 minútu),
• zníženie dopravnej nehodovosti,
• zníženie negatívneho vplyvu dopravy na okolité prostredie, najmä na kvalitu života
obyvateľstva, ktoré obýva a pracuje v dotknutom území navrhovanej činnosti,
• zníženie prevádzkových nákladov vozidiel (úspora nákladov na elektrickú energiu Trolejbusov v peňažnom
vyjadrení (v EUR) za 30 rokov: 203 502 €.
Pravdepodobnosť výskytu negatívnych vplyvov je minimálna a neočakáva sa.
Mesto Prešov prostredníctvom Dopravného podniku mesta Prešov, akciová spoločnosť (DPMP), kde je 100 %
vlastníkom zabezpečuje pravidelnú mestskú hromadnú dopravu na území mesta a blízkeho okolia. Mesto Prešov je
sídlom kraja a v súčasnosti tam žije 87 436 obyvateľov (ŠU
2021). DPMP zabezpečuje ako jediná spoločnosť pravidelnú mestskú hromadnú dopravu už vyše
72 rokov.
Nosnú kostru dopravného systému MHD tvoria trolejbusová a autobusová trakcia, zvyšok dopÍňa nepravidelná
doprava. Celkovo bolo DPMP počas pandemického roka 2020 prepravených 21 419 miliónov osôb, čo bol 30,46 %
medziročný pokles o 9,38 milióna cestujúcich oproti roku 2019. Z toho 10 197 tisíc cestujúcich bolo prepravených
trolejbusmi a 11 222 tisíc autobusmi. Dopravná
sieť pravidelnej verejnej dopravy vykonávanej DPMP k 31.12.2020 predstavovala 127 km. Z toho
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bola dÍžka trolejbusovej siete 29 km a autobusovej siete 127 km.
Celková dÍžka liniek bola 369 km, z čoho bola dÍžka autobusových liniek 304 km a trolejbusových liniek 65
km. Denná výprava počas školského roka bola 50 autobusov a 30 trolejbusov. Na sieti podnik prevádzkuje 35
autobusových a 8 trolejbusových liniek. Priemerná prevádzková rýchlosť pri trolejbusoch bola 15,48 km/h a pri
autobusoch 16,18 km/h. Priemerný počet cestujúcich na 1 spoj bol 43,77 a priemerná obsaditeľnosť vozidla MHD
v bola 45,09 %.
Za rok 2020 boli celkové dopravné výkony DPMP 4 531 tisíc vozových kilometrov a popritom bolo ponúknutých 440
077 tisíc miestových kilometrov. Z hľadiska dopravných výkonov trolejbusová trakcia ubehla 1 740 tisíc vozových
kilometrov a autobusová trakcia 2 791 tisíc vozových kilometrov. To znamená, že na trolejbusovú trakciu pripadlo
39,40 % všetkých dopravných výkonov. Zostatok 61,60 % dopravných výkonov pripadlo na autobusovú trakciu.
Dopravný výkon trolejbusovej trakcie mierne poklesol a naopak dopravný výkon autobusovej trakcie mierne
vzrástol.
K 31.12.2020 mal DPMP k dispozícii vozidlový park MHD v zložení 63 autobusov (z toho 4 vozidlá v prenájme) a
47 trolejbusov, pričom priemerný vek autobusov bol 11,27 roka a priemerný vek trolejbusov 6,26 roka.
Trolejbusové linky v meste Prešov spájajú predovšetkým Sídlisko 11, Sídlisko III a Sídlisko Sekčov s centrom mesta
a zároveň ho prepájajú medzi sebou. Okrem toho trolejbusy spájajú kľúčové
mestské časti ako sú Dúbrava, Nižná Šebastová, priemyselná zóna Budovateľská, Solivar, Širpo a Šalgovík. DÍžka
siete a liniek je počas celého roka rovnaká. Úsek trolejbusovej trate Plzenská - okružná križovatka Východná Solivarská sa v súčasnosti používa iba na prejazd do vozovne.
Z celkovej dÍžky trolejbusových tratí je podľa dátovej analýzy vo vyhovujúcom stave 19,30 km (64,33
%) a v nevyhovujúcom stave 10,70 km (35,67 %). Vo vyhovujúcom technickom stave sú úseky postavené
alebo modernizované po roku 1990 s výnimkou trolejbusovej trate na uliciach Levočská, Obrancov Mieru,
Vlada Clementisa. V nevyhovujúcom stave sú úseky postavené v šesťdesiatych rokoch 20. storočia, ktoré boli
modernizované v roku 1981 alebo vôbec.
Súčasné nosné linky vedúce po Masarykovej, Košickej, Východnej a Solivarskej zo sídliska Sekčov na Sídlisko III
sú neúmerne dlhé a nie je možné ich zrýchliť ani zhustiť interval spojov.
Popritom chýba prepojenie bezprostredne nadväzujúce na Solivarskú ulicu a to z okružnej križovatky Východná
- Solivarská na Košickú ulicu. Toto by umožnilo skrátenie nosných liniek trolejbusov v smere do centra mesta o
240 metrov a zrušila by sa obchádzka hypermarketu OBI cez Východnú ulicu. Toto prepojenie skráti dÍžku trate z
426 na 186 metrov a čas prejazdu približne o jednu minútu. V roku 2019 bol počet spojov nosných trolejbusových
liniek č. 1, 4, 8, 38 zo Solivarskej ulice na Košickú ulicu okolo hypermarketu OBI 85 102 a v pandemickom roku
2020 bol počet spojov 76 787.
Na základe realizácie sa zvýši prepravná rýchlosť a usporia sa náklady na prevádzku trolejbusov v uvedenej lokalite.
Vybudovanie novej jednostopovej trolejbusovej trate do centra mesta skráti čas nosných liniek smerujúcich do centra
a umožní zhustiť interval spojov medzi sídliskami Sekčov, Šváby, mestskej časti Solivar a centrom mesta.
Predložený projekt vychádza a je plne v súlade s prioritami viacerých strategických dokumentov na národnej i
regionálnej úrovni. V prvom rade je plne v súlade so Strategickým plánom rozvoja dopravy SR do roku 2030, kde
napÍňa Strategický globálny cieľ 3 (SGC 3):
• Zvýšenie konkurencieschopnosti v osobnej i nákladnej doprave (protipólov dopravy cestnej) nastavením
zodpovedajúcich prevádzkových, organizačných a infraštruktúrnych
parametrov vedúcich k efektívnemu integrovanému multimodálnemu dopravnému systému podporujúcemu
hospodárske a sociálne potreby Slovenskej republiky. Zvýšenie kvality dopravného plánovania v SR definovaním
optimálnej cieľovej hodnoty deľby prepravnej práce v podmienkach Slovenskej republiky a stanovenie krokov a
nástrojov na jej dosiahnutie.
Ďalej je v súlade s modálnym špecifickým cieľom pre verejnú osobnú a nemotorovú dopravu:
• ŠVOl: Urobiť atraktívnu verejnú a nemotorovú dopravu sociálnou istotou všade a prirodzenou voľbou pre cesty
v mestských aglomeráciách.
Na regionálnej úrovni je projekt v súlade s dokumentmi:
• Územný plán Prešovského samosprávneho kraja (ďalej „ÚPN") (2004),
• Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja na
obdobie 2014 - 2020 (2015),
• Koncepcia dopravy vo verejnom záujme pre Prešovský samosprávny kraj, Územná
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prognóza (2015),
• Generel dopravnej infraštruktúry Prešovského kraja, Územná prognóza, (2015).
Na miestnej úrovni ide najmä o nasledovné dokumenty:
• Plán dopravnej obslužnosti mesta Prešov (2014),
• Program rozvoja mesta Prešov na roky 2015 - 2020 s výhľadom do roku 2025 (2015)
(Cieľ 2: Zvýšiť prejazdnosť, plynulosť a bezpečnosť dopravy; Opatrenie 2.1: Zvýšenie
podielu deľby prepravnej práce VOD oproti IAD)
• Územný plán mesta Prešov v znení zmien a doplnkov (2017),
• Stratégia udržateľného rozvoja dopravy mesta Prešov (2018).
Posúdenie oznámenia o zmene bolo vykonané s ohľadom na jej umiestnenie, charakter, kapacitu, rozsah vo
vzťahu k predpokladaným vplyvom na jednotlivé zložky životného prostredia a zdravia obyvateľstva. Po preverení
skutkového stavu možno konštatovať, že v oznámení o zmene boli uvedené všetky podstatné predpokladané
vplyvy navrhovanej činnosti. Z vyhodnotenia neboli zistené skutočnosti, ktoré by bránili realizácii zmeny
navrhovanej činnosti po akceptovaní a zapracovaní pripomienok a realizácii navrhovaných opatrení. V procese
neboli identifikované také nedostatky alebo neurčitosti, ktoré by bránili definovaniu vplyvov. Informácie použité v
oznámení o zmene sú dostatočné na to, aby bolo možné rozhodnúť podľa zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP.
OÚ Prešov na základe komplexných výsledkov zisťovacieho konania, t.j. kritérií, uvedených v prílohe č. 10 zákona
o posudzovaní vplyvov na ŽP, prihliadnuc na doručené stanoviská a informácie z oznámenia o zmene, rozhodol, že
predmet zisťovacieho konania sa nebude posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP.
Ak sa zistí, že skutočné vplyvy posudzovanej činnosti sú väčšie, ako sa uvádza v oznámení o zmene, je ten,
kto činnosť vykonáva, povinný zabezpečiť opatrenia na zosúladenie skutočného vplyvu s vplyvom uvedeným
v oznámení o zámere a v súlade s podmienkami určenými v rozhodnutí o povolení činnosti podľa osobitných
predpisov.
Na základe uvedených skutočností rozhodol OÚ Prešov tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
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.
Verejnosť má právo podať odvolanie proti rozhodnutiu aj vtedy, ak nebola účastníkom zisťovacieho konania. Za deň
doručenia rozhodnutia sa pri podaní takéhoto odvolania považuje pätnásty deň zverejnenia rozhodnutia vydaného v
zisťovacom konaní, podľa § 29 ods. 15 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP. Verejnosť podaním odvolania zároveň
prejaví záujem na navrhovanej činnosti a na konaní ojej povolení.
Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní oprávňuje navrhovateľa navrhovanej zmeny činnosti v súlade s § 29
ods. 12 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP podať návrh na začatie povoľovacieho konania k navrhovanej zmene
činnosti.
Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní všetkých riadnych opravných prostriedkov a po nadobudnutí
právoplatnosti.
PaedDr. Miroslav Benko, MBA
vedúci odboru
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci
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IČO: 00151866 Sufix: 10122

Doručuje sa
Mesto Prešov, odbor riadenia projektov, Hlavná 2907/73, 080 01 Prešov, Slovenská republika

Na vedomie
Mesto Prešov, odbor ŽPaDI, Hlavná 73, 080 01 Prešov 1
Mesto Prešov, odbor územného rozvoja, AaV, Hlavná 73, 080 01 Prešov 1
Krajský pamiatkový úrad Prešov, Hlavná 115, 080 01 Prešov 1
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prešov, Hollého, 080 01 Prešov 1
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove, Požiarnicka 1, 080 01 Prešov 1
Prešovský samosprávny kraj, odbor dopravy, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov 1
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o ŽP, Námestie mieru 6786, 080 01 Prešov 1
Okresný úrad Prešov, odbor KR, Námestie mieru 6786, 080 01 Prešov 1
Dopravný úrad, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava - mestská časť Ružinov
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Námestie slobody, 811 06 Bratislava 1
Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 01 Prešov 1
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