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Vážená pani Kristiánová,
v podateľni Magistrátu mesta Košice bola dňa 14.09.2018 zaevidovaná petícia proti
zmene hraníc zastavaného územia Mesta Košice v Mestskej časti Košice – Sever v lokalite
Podhradová, Hradová a Na výslní, po prešetrení ktorej Vám oznamujem nasledovné :
Lokalita Na výslní sa nachádza v severnej časti mesta na okraji kompaktnej zástavby
sídliska Podhradová. Ide o južný svah kopca Hradová, z ktorého sa otvárajú výhľady na
mesto, rieku Hornád a strategické cesty vedúce do rôznych smerov. Povaha územia je
premenlivá : južná časť je využívaná súkromnými vlastníkmi ako záhradkárska lokalita,
strednú časť tvorí krovitý porast, ktorý sa postupne rozširuje do severnej časti s lúčnym
charakterom. Západným okrajom lokality vedie využívaný prírodný chodník, na východnom
okraji stojí Jakabov gloriet, romantická ruina vyhliadkového pavilónu. Lokalitu dopravne
sprístupňuje najmä Mengusovská a Ďumbierska ulica.
V zmysle záväzných Regulatívov pre usporiadanie územia HSA Košice sa na plochách
pôvodnej nezmenenej funkcie musí zachovať ich aktuálne legálne funkčné využitie. Koncept
nového územného plánu vypracoval externý riešiteľský tím, ktorý zadefinoval územie
z hľadiska jeho ďalšieho možného rozvoja. Mesto Košice samo požiadalo o stanovisko
k riešeniu tejto lokality Ministerstvo životného prostredia SR, ktoré vyjadrilo nesúhlas
s výstavbou.
Mesto Košice takisto nesúhlasí s výstavbou v tejto lokalite a je za zachovanie jej
súčasnej funkcie, teda súhlasí s občanmi nášho mesta, že táto vyhľadávaná lokalita musí ostať
zachovaná v súčasnej podobe pre širokú verejnosť aj do budúcna.
Na základe uvedených skutočností bola táto petícia občanov v zmysle zákona
č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších zmien vyhodnotená ako opodstatnená
a zároveň Mesto Košice týmto vyhovie jej obsahu v plnom rozsahu.
S pozdravom

Ing. Pavol Lazúr
riaditeľ

Informácie o spracúvaní osobných údajov podľa článku 13 Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov
a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú zverejnené na webovom sídle
prevádzkovateľa www.kosice.sk a na úradnej tabuli v priestoroch prevádzkovateľa.

