
Č. Lokalita Kataster Aktuálne využitie Navrhované využitie Grafika ÚPN-HSA Košice

1

MČ Barca

MČ Šebastovce

MČ Šaca

k. ú. Barca

k. ú. Šebastovce

k. ú. Železiarne

plochy pôvodnej nezmenenej 

funkcie, plochy výroby a skladov, 

plochy verejnej zelene

doplnenie vedení a zariadení 

dopravnej a technickej 

infraštruktúry v súvislosti s 

výstavbou SP Valaliky, najmä z/do 

ČOV Košice, areálu U. S. Steel a na 

zbernú komunikáciu Barca - 

Šebastovce

2
MČ Šaca

lok. U. S. Steel

k. ú. Železiarne

p. č. 331/23 a i.

plochy pôvodnej nezmenenej 

funkcie s územnou rezervou plôch 

výroby a skladov, plochy verejnej 

zelene - návrh

zmena využitia územia za účelom 

rozšírenia plôch pre haldy, 

odkaliská a skládky odpadu

3

MČ Myslava

MČ Sídlisko KVP

lok. Kopa - Girbeš

k. ú. Myslava

p. č. 1745/28, 29 a i.

 

k. ú. Grunt

p. č. 1624/425 a i.

navrhovaný koridor zbernej 

komunikácie, prepájajúcej lokality 

Kopa a Girbeš, plochy obytnej 

viacpodlažnej zástavby - návrh

úprava trasovania, kategórie a 

triedy predmetnej komunikácie na 

základe zistení pri spracovávaní 

podrobnejších dokumentácií - ÚPN-

Z, DÚR

4
MČ Západ

lok. Domino

k. ú. Terasa

p. č. 4699/554 a i.
elektrické vedenie podzemné

korekcia trasovania elektrického 

vedenia v súlade so schváleným 

ÚPN-Z "Košice - Domino" a 

obstarávaným ÚPN-Z "Košice, 

obytná zóna Domino II", v ktorých 

sa navhuje jeho preložka

5
MČ Jazero

lok. Pri Krásnej

k. ú. Jazero

p. č. 1550/1, 65

plochy pôvodnej nezmenenej 

funkcie s územnou rezervou plôch 

občianskeho vybavenia a plôch 

výroby a skladov

zmena využitia územia 

(odporúčame polyfunkciu 

občianskeho, športovorekračného 

vybavenia a verejnej zelene) za 

účelom realizácie futbalovej 

akadémie

6 MČ Lorinčík k. ú. Lorinčík ---

korekcie siete MHD

- ne/vyznačenie komunikácií s 

prevádzkou MHD

- vyznačenie zastávok MHD

7 MČ Šaca k. ú. Šaca ---

korekcie siete MHD

- zakreslenie obratiska autobusov, 

trasy prevádzky a zastávky MHD

Príloha k Oznámeniu o začatí obstarávania územnoplánovacej dokumentácie
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