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Vec
Preiov, Sfdlisko 111, NS Oru!ba, zriadenie letnej terasy pri prevádzke pivárne Slávia,
KANTORKA, s.r.o.
·stanovisko
Mesto Preäov- Odbor hlavného architekta mesta ako orgán územného plánovania v zmysle §
16, ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. v zneni neskorilch predpisov, v súlade s čl. 9 Prllohy k VZN mesta
Preäov č. 5/2018 a čl. 2 Organizačného poriadku Mestského úradu v Prešove a Smernice primátora
mesta Prešov SP-70 .Zásady umiestr"lovania prenosných a dočasných zariadeni na verejných
priestranstvách vo vlastnlctve mesta Preäov", dáva k predloženej žiadosti toto stanovisko:

1. Podfa ÚPN mesta Prešov je predmetná lokalita určená ako plocha občianskej vybavenosti.
Pre danú lokalitu plat! regulatfv RL C.3 VZN mesta Prešov C. 5/2018.
2. S ú h l a s l

so zriadenfm letného sezónneho sedenia pri prevádzke pivárne Slávia v NS
Družba situovanej na ploche terasy NS pred južným priečelim prevádzky, za týchto
podmienok:
2
-letné sedenie bude umiestnené na ploche 36,75 m /3,5 m x 7 ma 3,5 m x 3,5 ml
- ochrana pred vplyvom počasia bude zabezpečená slnečnlkmi, ktoré nesmú presahovať za
vymedzenú pOdorysnú plochu exteriérového sedenia a zárovel'í musi byť pod nimi
zabezpečená podchodná výška min. 2,5 m
- stolovanie bude umiestnené priamo na dlažbe terasy NS
- počas prevádzky letného sedenia nesmie dOjsť k poškodeniu dlažby terasy NS
konštrukčnými a zariaďovaclmi prvkami
- medzi jestvujúcimi polkruhovými lavičkami a exteriérovým seden Im bude voľný koridor min.

ilrky4 m
- zriadením letného sezónneho sedenia nesmie byť obmedzený pohyb návštevníkov iných
prevádzok v NS Družba
• prevádzkovater zabezpeči udržiavanie čistoty a poriadku pri prevádzkovani letnej terasy.
3.

Stanovisko mesta Prešov - Odboru hlavného architekta k zriadeniu letného sezónneho
sedenia plati jeden rok odo dr"la jeho vystavenia.
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