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Územný plán hospodársko - sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky 2015
Oznámenie o prerokovaní

Žiadost' o stanovisko k Územnému plánu hospodársko - sídelnej aglomerácie Košice,
Zmeny a doplnky 2015

V zmysle § 30 a § 31 zákona c. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
(stavebný zákon) v platnom znení oznamujeme, že mesto Košice ako orgán územného plánovania
(podla § 16 a § 18 stav. zákona) zacalo s prerokovaním návrhu Územného plánu hospodársko
sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky 2015.

Verejné prerokovanie návrhu Územného plánu hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice,
Zmeny a doplnky 2015, na ktorom bude podaný výklad riešenia, sa bude konat
na Útvare hlavného architekta mesta Košice, Tr. SNP 48/A, 04011 Košice

miestnost D310 dna 30.09.2015 o 13.00 hod.

Predmetom týchto zmien a doplnkov sú:
Zmena c.100: MC Košice-Sever -lokalita Vodárenská

Rozšírenie navrhovaných polyfunkcných plôch definovaných v platnom územnom plane (ÚPN)
ako plochy viacpodlažnej obytnej zástavby, mestského a nadmestského obcianskeho vybavenia a
zariadení výroby, skladov a stavebnej výroby o plochu pri severnej hranici areálu VVS a.s.,
nahradenie verejnej zelene v rovnakej miere zelenou z areálu VVS, a.s.
Zmena c.101: MC Košice-Západ -lokalita Cicky
Zmena územnej rezervy pre funkciu verejnej zelene na plochy navrhovanej verejnej zelene,
navrhovanej obc. vybavenosti a záhradkárskej lokality.
Zmena c.102: MC Košice-Sever -lokalita Bankov

Zmena plochy definovanej v platnom ÚPN ako plocha pôvodnej nezmenenej funkcie (podl'a
evidencie katastra trvalé trávne porasty) na plochu navrhovanej záhradkárskej lokality.
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Zmena c.l03: MC Košice-Kavecany -lokalita Humnisko
Rozšírenie záhradkárskej lokality o plochu definovanú v platnom ÚPN ako plocha pôvodnej
nezmenenej funkcie (podla evidencie katastra trvalé trávne porasty).
Zmena c.104: MC Košice-Šaca -lokalita Cintorín

Zmena v severnej casti plochy definovanej v platnom ÚPN ako cintorín na plochu mestského a
nadmestského obcianskeho vybavenia - stav.
Zmena c.lOS: MC Košice-Šaca -lokalita Ludvíkov dvor,

Zmena plochy definovanej v platnom ÚPN ako plocha pôvodnej nezmenenej funkcie (podla
evidencie katastra orná pôda) na navrhované obytné plochy malopodlažnej zástavby. Zmena sa
týka tiež vypustenia regulatívu z casti J-l-Iokalita Šaca: Neuvažovat s výstavbou v miestnej casti
Ludvíkov dvor.
Zmena c.106: MC Košice-Sever -lokalita Pod Bankovom

Zmena plochy definovanej v platnom ÚPN ako plocha pôvodnej nezmenenej funkcie (podla
evidencie katastra trvalé trávne porasty a orná pôda) na plochu navrhovanej obytnej malopodlažnej
zástavby.
Zmena c.107: MC Košice-Šaca -lokalita Kaštiel'

Zmena plochy definovanej v platnom ÚPN ako obytná plocha viacpodlažnej zástavby na obytnú
plochu málopodlažnej zástavby - stav. Doplnenie vyhláseného ochranného pásma nehnutelnej
národnej kultúrnej pamiatky kaštiela v Košiciach - Šaci.
Zmena c.lOS: MC Košice-Juh -lokalita VŠA

Zmena navrhovanej plochy dopravných zariadení na navrhovanú polyfunkcnú plochu mestského,
nadmestského obcianskeho vybavenia a športovo-rekreacného vyššieho vybavenia a taktiež plochu
verejnej zelene zodpovedajúcu biokoridoru miestneho významu BC-M 34, Gemerská ulica 
Verejný cintorín - Pri prachárni - Triton. Zrušenie regulatívu realizovania podzemných parkovísk.
Zmena c.109: MC Košice-Sever -~
Vypustenie hranice pri~skum!lé~o územia Cermel~- Jahodná (U, Mo, Cu rudy).

Spracovatelom Územného plánu hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky
2015 je PROJEX - Ing. arch. Michal Legdan, autorizovaný architekt SKA, reg. císlo: 1204 AA.
Odborne spôsobilou osobou na obstarávanie tejto územnoplánovacej dokumentácie podla § 2a
stavebného zákona je Ing. arch. Lubomír Polák, reg. c. 296.

S textovou a grafickou castou návrhu Územného plánu hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice,
Zmeny a doplnky 2015 sa môžete oboznámit na Útvare hlavného architekta mesta Košice, Tr.
SNP 48/A, 3. poschodie, a to v pracovných dnoch pocas úradných hodín a tiež na internetovej
stránke mesta www.kosice.sk .

Pripomienky k dokumentácii adresujte písomne na Magistrát mesta Košice, Útvar hlavného
architekta, Tr. SNP 48/ A, 04011 Košice, a to do 30 dní od dátumu zverejnenia Oznámenia na
úradnej tabuli mesta.
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