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predajne "Svet podláh" na pozemku parc. t. KN.C 4!Mallllalkk. ú. Preiov, Duklianska ulica, Prešov
s ta n o v i s k o k dOkumentácii pre stavebné povolenie

Výstav~
*

Mesto Pretov - Odbor hlavného architekta mesta ako orgán územného plánovania v zmysle § 16, ods. 2
zákona č. 5011976 Zb; v zneni néskortích predpisov, v sCIIade s čl. 9 Prflohy k VZN mesta Preiov č. 512018 a čl. 2
Organizačného poriadku Mestského Clradu v Prešove, dáva k predloženej dokumentácii pre stavebné povolenie, po
doručeni upravenej situácie stavby a výkresu sadových úprav dňa 03.07.2019, toto stanovisko:

1) Podra platných Zmien a doplnkov 2017 Územného plánu mesta Preiov, schválených uznesenrm MsZ
Pre.iov č.17/2018 dfla 12.12.2018 a VZN mesta Pre§ov č. 512018, ktorým sa vyhlasuje Závälná časf Zmien
a doplnkov 2017 územného plánu mesta Prešov schválené uznesenlm MsZ Preiov č. 1812018 dňa 12.12.2018,
pozemok vymedzený pre U!Tliestnenie stavby predajne .Svet podláh" parc. č. KN·C 1!'2,' ,, 'J k. tl. Prešov,
Duklianska ulica, Prelov sa nachádza na ploche funkčne určenej ako plocha neareálovej o~Janskej vybaven0$ti,
pre ktorú platí regulatív RL 0.3.
2) Navrhovaná výstavba predajne.Svet podláh" na pozemku parc. č. KN-C

k.

(1.

Preiov, Duklianska

unca, Prešov pre funkciu obchodnej prevädzl<y (zariadenia občianskej vybavenosti) na vymedzenej pl()che občianskej
vybavenosti je z hradiska funkčného využitia Clzemia v súlade s regulativom RL C.3a) Vieobecne závllzneho
narladenla Melta Prelov (d'ahtJ ten VZN) č. 51201$, ktorým sa vyhlasuje úvllznl časf územného pljnu mesta
Preiov v znenfZmlen a doplnkov 2017.
3) Po posúdeni predlo!enej upravenej dokumentácie • sitUácie stavby a výktesu sadových úprav pre stavebné
povolenie stavby: .Výstavba predajne Svet podláh na pozemku parc. č. KN-C állll'., k. ll. Ptelov, Duklianska
unca, Pretov" spracovanej zodpovedným projektantom Ing. Martinom Simom, Terlakovce 64, OSO 05 Preäov v marci
2019, ' ú h l a 8 ( m e s náyrhom rumenla u týchto pgdm!enoki
a) riešiť na1dadanle s odpadom, kti)Jý vznikne počas prevádzkovania stavby v zmysle§ 3 vyhláiky Mžp SR č.
53212002 Z .z. ,.ktorou sa ustanovuj(! podrobnosti o vieobecných technických pofladavtách na výstaVbu
b) navrhovan.;, záhonovll výsadbu llstna.tých krikov uvedet'lll v legende por. člslo 5,6, umiestnenú pred hlavným
vstupom do objektu, presunúf do juhovýchodnej časti k navrhOvaným pozdlžnym parkovadm staniam
c) zásobovanie prevádzky prédajne riešiť vozidlami <to 3,5 tony v zmysle. regulatrvu RL C.3b) VZN č. 512018,
ktorým sa vyhlasuje záväzná časf územného plánu mesta Prelov v zneni Zmien a doplnkov 2017
d) pred realizáciou povrcl'lových llprav obJektu návrh definitivneho farebného rietenla priečelí odsCihlasiť
s odbomýml pracovntkml Mesta Preäov - Odboru hlavného architekta mesta.
Zoh[gdntJlll vvllie uveclených pripomienok
Jtavebného konania pl'fSimetnel stayby.

y bodoch

11. bl t i a d a m e zdokumentovať

v rémci

K stavebnému konaniu platia opečiatkované rtkrnv: Situácie y M 1; ftO. §adové úotaYY y M 1: 500.
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