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Vec: 
Oznámenie o strategickom dokumente "Zmeny a doplnky č. 1 ÚPN-O Pečovská Nová Ves"                       
- stanovisko 
 
  

Dňa 15.12.2016 bolo Prešovskému samosprávnemu kraju doručené oznámenie o  strategickom 
dokumente „Zmeny a doplnky č. 1 ÚPN-O Pečovská Nová Ves“. Obstarávateľom strategického dokumentu 
je Obec Pečovská Nová Ves, Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves. 

Cieľom spracovania a riešenia Zmien a doplnkov č.1 ÚPN-O Pečovská Nová Ves je zmeniť                  
a doplniť schválenú koncepciu rozvoja obce v súlade s aktuálnymi potrebami územného rozvoja obce. Ide 
hlavne o návrhy, ktoré sa týkajú rozvoja plôch bývania, občianskej vybavenosti, výroby a športu, 
optimalizácia dopravy, doplnenie inžinierskych sietí a protipovodňové opatrenia v nasledovných lokalitách:  

I. "Za majerom" ide o územie, kde sú zastúpené viaceré funkcie. Predmetom zmeny je doplnenie 
lokality o bývanie, ktoré nebolo doteraz zrealizované v rámci ÚPN, navrhovaný nový športový 
areál, objekt občianskej vybavenosti a rozšírenie funkcie priemyslu a skladového hospodárstva         
v areáli zberného dvora.  

II.  "Ul. Záhradná" ide o obytné územie s plochami rodinných domov a objektom občianskej 
vybavenosti (židovská synagóga). Predmetom zmeny je vypustenie komunikácie a vyplnenie celej 
lokality plochou pre IBV.  

III.  "Rómska osada" ide o obytné územie s plochami navrhovaných radových rodinných domov, 
jedným bytovým domom a objektmi občianskej vybavenosti. Predmetom zmeny je doplnenie 
občianskej vybavenosti o novú materskú škôlku, objekt hygienického centra a nový bytový dom.  

IV.  "Ul. Kvetná" ide o obytné územie s plochami rodinných domov. Predmetom zmeny je vypustenie 
komunikácie a vyplnenie celej lokality plochou pre IBV  

V. "Ul. Orgovánová" ide o obytné územie s plochami rodinných domov a objektom občianskej 
vybavenosti. Predmetom zmeny je iné trasovanie miestnych komunikácií, odstránenie komunikácie 
smerom na ul. Na Dujave, zmena funkcie Plochy verejná zeleň na funkciu Plochy IBV  

VI.  " Ul. Jabloňová" ide o obytné územie s plochami rodinných domov. Predmetom zmeny                         
je predefinovanie lokality z výhľadovej na navrhovanú lokalitu bývania.  

VIII.  "Na Pečovec" ide o obytné územie s plochami rodinných domov. Predmetom zmeny je doplnenie 
lokality o bývanie a novú miestnu komunikáciu.  
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IX.  " Ul. Školská" ide o obytné územie s plochami rodinných a bytových domov a základnej občianskej 
vybavenosti. Predmetom zmeny je doplnenie lokality o viacúčelový športový areál a amfiteáter        
v areáli základnej školy a polyfunkčnú plochu pre bývanie formou IBV a HBV.  

X. "Holina, Haľagoš" ide o prevažne rekreačno-športové územie s možnosťou kempovania, 
stanovania, s objektmi občianskej vybavenosti a jedným objektom určeným na bývanie. 
Predmetom zmeny je doplnenie lokality o cyklokrosový areál.  

XI.  "Na Červenicu" ide o obytné územie s plochami rodinných domov. Predmetom zmeny                          
je predefinovanie lokality z výhľadovej na navrhovanú lokalitu.  

XII.  " Pod Lucinkami" ide o obytné územie s plochami šiestich bytových domov. Predmetom zmeny      
je zmena funkčného využitia územia zo športovej plochy na plochy pre HBV.  

XIII.  " Pri autoservise" ide o obytné územie s plochami rodinných domov, pokračovanie ul. Ľutinskej. 
Predmetom zmeny je predefinovanie lokality z výhľadovej na navrhovanú lokalitu.  

Prešovský  samosprávny  kraj, odbor  regionálneho rozvoja v zmysle § 6 ods. 6 zákona NR SR         
č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov požaduje, aby strategický dokument bol riešený v súlade s Územným plánom 
veľkého územného celku Prešovského kraja v znení jeho neskorších zmien a doplnkov, v rámci ktorých     
je potrebné rešpektovať najmä ustanovenia záväznej časti. 
 
 

S pozdravom 
 
 
 
 

                                                                                      Ing. František Barnáš 
  vedúci odboru

 


