Príloha č. 1 k Zmluve o dielo č. ....

Opis predmetu zákazky

Územný plán veľkého územného celku Košický kraj – Zmeny a doplnky č. 5/2022
•

Predmetom riešenia tejto územnoplánovacej dokumentácie je:
a) aktualizovať nadradenú dopravnú infraštruktúru (multimodálne koridory základnej
a súhrnnej siete TEN-T)
b) aktualizovať chránené územia prírody sústavy NATURA 2000, vyhlásené po roku
2014
c) aktualizovať regionálne cyklotrasy podľa platnej Koncepcie budovania kostrovej siete
cyklistických trás v Košickom kraji
d) aktualizovať vyhlásené inundačné územia a povodňové mapy podľa dostupných
údajov SVP š.p.
e) aktualizovať energetickú infraštruktúru podľa doručených žiadostí a podkladov od
spoločností Nafta a.s., VSD a.s.

•

Návrh zmien a doplnkov sa vypracuje ako samostatná príloha schváleného ÚPN VÚC
Košický kraj, ktorá bude obsahovať textovú a grafickú časť.
Textová časť sa spracuje v rozsahu navrhovaných zmien a doplnkov územného plánu,
vrátane návrhu zmien jeho záväznej časti a prípadných záberov poľnohospodárskeho pôdneho
fondu.
Grafická časť sa spracuje digitálne ako fóliou prekryté výrezy výkresov územného
plánu, na ktorých budú v pôvodných farbách a typoch čiar vyznačené navrhované zmeny
a úpravy. Vytlačené náložky výkresov budú zachovávať mierku platných výkresov územného
plánu. Ako mapový podklad pri spracovaní využiť základné mapové dielo ÚGKK SR
v mierke 1:50 000, ZBGIS.
•

Dokumentácia bude dodaná postupne ako návrh, upravený návrh po prerokovaní
a čistopis:

Návrh na verejné prerokovanie bude spracovaný do 3 mesiacov od nadobudnutia
účinnosti zmluvy, dodaný v tlačenej forme v 3 vyhotoveniach a digitálne na 2 CD. Texty vo
formátoch docx a pdf. Grafická časť v pdf/ JPG ako sútlač podkladu s náložkou návrhu,
menené prvky výkresov na priesvitkách, tiež vektorovo (dgn/ dwg/ shp) po jednotlivých
georeferencovaných vrstvách (S-JTSK).
Upravený návrh zmien a doplnkov územného plánu, podľa výsledkov prerokovania
návrhu a po ukončení procesu hodnotenia vplyvov na životné prostredie, bude spracovaný pre
potreby odsúhlasenia podľa § 25 stavebného zákona, najneskôr do mája 2022.
Bude dodaný v tlačenej forme v 2 vyhotoveniach a digitálne na 2 CD. Texty vo
formátoch docx a pdf. Grafická časť v pdf/ JPG ako sútlač podkladu s náložkou návrhu,
menené prvky výkresov na priesvitkách, tiež vektorovo (dgn/ dwg/ shp) po jednotlivých
georeferencovaných vrstvách (S-JTSK). Spracovanie
Čistopis zmien a doplnkov územného plánu bude spracovaný po schválení
zastupiteľstvom samosprávneho kraja, najneskôr do októbra 2022, dodaný v tlačenej forme
v 3 vyhotoveniach a digitálne na 3 CD. Texty vo formátoch docx a pdf. Grafická časť v pdf/
JPG ako sútlač podkladu s náložkou návrhu, menené prvky výkresov na priesvitkách, tiež
vektorovo (dgn/ dwg/ shp) po jednotlivých georeferencovaných vrstvách (S-JTSK).

