
1. Úvod 

Referát ÚHA predkladá návrh na čiastočnú zmenu funkčnej a priestorovej regulácie 

Územného plánu zóny Kavečany (ďalej len ako ÚPN-Z). 

 

2. Predmet 

Referát ÚHA v roku 2015 zozbieral viaceré podnety na zmeny a doplnky ÚPN-Z. Predložené 

podnety predstavujú požiadavky od súkromných fyzických a právnických osôb:  

Doručené overovacie štúdie (viď grafická príloha)  navrhujú doplnenie výstavby v lokalitách: 

„Pri cintoríne, ulica Šamborská, ulica Vyhoňská“.  

2.1 Lokalita „pri Cintoríne“ (príloha č.1):  

V rámci zastavaného územia Kavečian je evidovaný podnet na zmenu územného plánu 

zóny, pri ktorom nie je potrebná zmena Územného plánu hospodársko-sídelnej 

aglomerácie mesta Košice. Predmetom zmeny je priestorová regulácia a doplnenie 2 

navrhovaných objektov do územného plánu. Tieto podnety sú podložené urbanisticko-

architektonickými štúdiami, na základe ktorých je možné spracovať Zmeny a doplnky 

ÚPN-Z Kavečany. 

2.2 Lokalita „ulica Šamborská“ (príloha č.2): 

V rámci zastavaného územia Kavečian je evidovaný podnet na zmenu územného plánu 

zóny, pri ktorom nie je potrebná zmena Územného plánu hospodársko-sídelnej 

aglomerácie mesta Košice. Predmetom zmeny je priestorová regulácia a doplnenie 5 

navrhovaných objektov a dopravnej komunikácie do územného plánu. Tieto podnety sú 

podložené urbanisticko-architektonickými štúdiami, na základe ktorých je možné 

spracovať Zmeny a doplnky ÚPN-Z Kavečany.  

2.3 Lokalita „pri Vyhoňská“ (príloha č.3):  

V rámci zastavaného územia Kavečian je evidovaný podnet na zmenu územného plánu 

zóny, pri ktorom nie je potrebná zmena Územného plánu hospodársko-sídelnej 

aglomerácie mesta Košice. Predmetom zmeny je priestorová regulácia a doplnenie 3 

navrhovaných objektov a dopravnej komunikácie do územného plánu. Tieto podnety sú 

podložené urbanisticko-architektonickými štúdiami, na základe ktorých je možné 

spracovať Zmeny a doplnky ÚPN-Z Kavečany. 

2.4 Lokalita „pri Cintoríne“ (príloha č.4): 

V rámci zastavaného územia Kavečian je evidovaný podnet na zmenu územného plánu 

zóny, pri ktorom nie je potrebná zmena Územného plánu hospodársko-sídelnej 

aglomerácie mesta Košice. Predmetom zmeny je priestorová regulácia a doplnenie 8 

navrhovaných objektov a dopravnej komunikácie do územného plánu. Tieto podnety sú 

podložené urbanisticko-architektonickými štúdiami, na základe ktorých je možné 

spracovať Zmeny a doplnky ÚPN-Z Kavečany. 

2.5 Zaregulovanie zástavby v prielukách a stavebných medzerách, na plochách jestvujúcej 

zástavby.  

 

3. Záver 

Predložené lokality spracované urbanisticko-architektonickou štúdiou nevyžadujú zmenu 

Územného plánu hospodársko-sídelnej aglomerácie mesta Košice. Vzhľadom k tomu, že ref. ÚHA 

neeviduje okolnosti, ktoré by nasvedčovali tomu, že horeuvedené zmeny by boli v rozpore so 

spoločenským záujmom, navrhuje zaradenie týchto zmien do najbližšieho procesu zmien a doplnkov 

ÚPN-Z. 
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