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Zariadenie soctálnych služieb Reimanova ul. v Prešove, parc. č. KN-C BI Dl 'l l, KN-C p
p k. ú.
Prešov, stavebný objekt SO 101 Budova M- existujúca budova, SO 102 Budova č. 1- nadstavba a
prfstavba
• st a n o v Is k o k dokumentácii pre tlzemné rozhodnutie po doplneni
Mesto Prešov - Odbor hlavného architekta mesta ako orgán územného plánovania v zmysle § 1G,
ods. 2 zákona č, 50/1976 Zb. v zneni nE!sko!ilch predpisov, v sťílade s čl. 9 Prffohy k VZN mesta Pretov č.
512018 a čl. 2 OrganiZačného poriadku Mestského úradu v Pre!ove, dáva kpredlož:enej doplnenej
a upravenej dokumentäcii pre územné rozhodnutie v zmysle podmienok daných v stanovisku č.
OHAM/754512019 dfla 15. 05. 2019 toto stanovisko:
1) Podl'a platných Zmien a doplnkov 2017 územného plánu mesta Prešov. schválených uznesenim
MsZ Pre~ov č.f712018 dňa 12.12.2018 a VZN mesta Prešov č, 512018, ktor9fn sa vyhlasuje ZáväZná časf
Zmien a doplnkov 2017 územného plánu mesta Prešov schválené uznesenrm MsZ Preiov 18/2018 dňa
12.12.2018, objekt na Reimanovej ulici v Prešove, parc. č. KN-C !Ul ll, KN-C ' . U k. ú. Prešov sa
nachádza na ploche funkčne určenej ako plo~ha trdlovel obqjanskeJ vvbavenostl na semf Centréfmd
m&sWkel zóny Prejoy. ore ktorú plati regulatfv Rl C.2.

e.

2) Navrhovaná prestavba a nadstavba 1>bjektu oa Reimanovej UliCi v Prešove, parc. č. KN-C'.;tlfl!l t
k. ú. Prešov pre funkciu zayiadenia sociálnych služieb, ktoré sg§dá do k~t§górie zariadeni obč!anskE!j
wbayenostL le z hľadiska funkčného vvulitia obJekty v sQJiUft s tt9!Jlltfyom BL G~2al Vieobe9ne
záväzného nariadenia Mesta preiov č. 5/2018. ktorým sa vvh!asule Uväzni časť Uumnjho plánu
mesta Pretov.
3) Po po&Cideni doplnenej a upravenej dokumentácie pre Ozemné rozhodnutie stavby:.,lariadenie
sociálnych služieb Reimanova ul. v Prešove, parc. e. KN-C
KN-C l .
S k. ú. Pretov, stavebný
objekt SO 101 Budova 6.1 -existujúca budova, SO 102 Budova č. 1 -nadstavba a prlstavba", spracovanej
zodpovedným projektantom Ing. Matekom Kovafom, autorizovaným stavebným inžinierom v marci a v máji
2019. konštatu!eme. l! godmienkv dané vstlnoyiJ!su č. QHAMn545/2019 dl'\a 15. O§. 2019 pod bgdml
al, bl. cl. dl. el.O bol! y ko9tdinačndi situácii zohradnené.

S ll h l a s i m e s návrhom rieienia predloženeJ doplnenej a upravenej dokumentácie pre
ózemné rozhOdnutie predmetnej stavby.
V dokumentácii pre stavebné povolenie stavby ž l a d a m e :
a)
dorieiit' chodník pre pešfch aj v západnej časti pozemku v rámci areálu stavby
b)
riešiť detailnejäie vonkajšiu relaxačno-oddychovú plochu pre klientov zariadehia socíálnyeh
služieb,
Tieto podmienky budý Jú§asťou dielčich bodov podmlenkovel §asti úztmQéhg rozboSfnutia

o umiestneni stayby.
S pozdravom
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