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Výstavba oplotenia z juhovfchodneJ strany pozemku a drobnej stavby na pozemt<u parc.č. KN.C 8lil k.
ú. Prešov, pri rodinnom dome v radovej zástavbe parc. č. KN..C
ú. Prešov, Ul.17. Novembra 62 v

._k.

Preiove

• s 1 an o v le k o k dokumentácii pre stavebné povolenre

Mesto Prešov - Odbor hlavného architekta mesta ako orgán (!zemného pláno~nía v zmysle § 16, ods. 2
zákona č. 5011976 Zb. v zneni neskorileh prédplsov, v súlade s čl. 9 Prílohy k VZN mesta Preäov č. 512018 a čl.
2 Organizačného poriadku Mestského úradu v Prešove. dáva k predloženej dokumentácii pre stavebné
povolenie toto stanovisko:
1) Podl'a platn~ch Zmien a doplnkov 2017 územného plánu mesta Prewv, schváletlýeh uznesenlm MsZ
Préšov č.17/2018 dňa 12.12.2018 a VZN mesta Pretov e. 512018, l<torým SE! vyhlasuje Záväzná časf Zmien
a doplnkov 2017~mného plánu mesta Prfiov schválené uznesením MsZ Prfiov e. 18/2018 dňa 12.12.2018
pozemok pare. č. t<N..C k. ú. Prešov a je$tvujúci rodinn'i dom parc. č. KN~c k. ú. Prešov sa
nachádzajú na plo<:he fun~e určenej ako J)<)lyfunkené plochy málopodlatné bývanielobtlanska
vybavenost'- zmieiané územia s prevahou pJ6ch pre obytné budovy a :zariadeni patriacich k vybav•niu
obytných budov a iné stavby občianskej vybavenosti, pre ktorú Plati regulaUV RL A.2.
2) Navrhovaná výstavba drobnej stavby do 25 m2 zastavanej ploqhy a oplotenia na pozemku parc.č. KN·C
5966 k. ú. Prešov pre funkciu individuálnej rekreácie, ktorá ma doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu - stavbu na
bývanie umiestneru) na pozemku parc.č. KN·C IIIIIIJ k. ú. Prešov je v súlade 1 mgulativgm RL A.2al
Vieobecne 1íväz(lého narladgnla Mesa Prešov č. 512018. ktoMn sa vvh!asule záväzná hsf Ozemnébo
Qlánu mesta Prešov v zneni Zmlén a doplnlss!x 2011.
Po posúdeni predloženej dokumentácie pre stavebné povolenie stavby: •Výstavba oplotenia
pozemku a drobnej stavby na pozemku parc.č. KN..C 5966 k. ú. Pre6ov, pri rodinnom
dome v radovej zástavbe parc. č. KN-C 5944 k. ú. PréšQV'', spracovanej zodpovedným projektantom Cyrilom
Jurčom, odborne sp(tsobllym wchnikom vo výstavbe v aprlll 2019, 1 Q h l a s r m e s návrhom rleienia Z;J
oodmienkY, ridtnli maximálne! yýiky plného oplotenia z luhovichodne! Jtranv POzemku parc.e. f<N-C
3)

z juhovýchodnej strany
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k. ú. frri.ov 1.75 m.
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