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VEC

Rekonštrukcia bytu v I.NP objektu Hviezdna č.16 v Prešove, parc.
- s t a n o v i s k o k dokumentácii pre stavebné povolenie

č.

KN-c•••ak. ú. Prešov

Mesto Prešov- Odbor hlavného architekta mesta ako orgán územného plánovania v zmysle§
16, ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, v súlade s či. 9 Prfiohy k VZN mesta
Prešov č. 5/2018 a či. 2 Organizačného poriadku Mestského úradu v Prešove, dáva k predloženej
dokumentácii pre stavebné povolenie toto stanovisko:
1) Podl'a platných Zmien a doplnkov 2017 územného plánu mesta Prešov, schválených
uznesením MsZ Prešov č.17/2018 dňa 12.12.2018 a VZN mesta Prešov č. 5/2018, ktorým sa
vyhlasuje Záväzná časť Zmien a doplnkov 2017 Územného plánu mesta Prešov schválené uznesením
MsZ Prešov č. 18/2018 dňa 12.12.2018, objekt parc. č. KN-C 4688/26 k. ú. Prešov sa nachádza na
ploche funkčne určenej ako plocha určená pre bývanie v bytových domoch. pre ktorú plati
requlatrv RL 8.5.
2) Po posúdení predloženej dokumentácie pre stavebné povolenie stavby: "Rekonštrukcia bytu
v I.NP objektu Hviezdna č. 16 v Prešove, parc. č. KN-C •• i k. ú. Prešov", spracovanej
projektantom Ing. Jakubom Jurečkom, Ďumbierska č.15, 080 01 Prešov, a projektantom statiky Ing.
Dušanom Bodnárom, autorizovaným stavebným inžinierom v júli 2019, s ú h l a s í m e s návrhom
riešenia.
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