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Vec
Preiov, Sidllsko 111., časť pozemku parc. č. KNC 16281/65 k.ú. Preiov, dokumentácia
pre územné rozhodnutie objektu sociálnych služieb dennej starostlivosti Centrum
svetielko,
-stanovisko
Mesto Prešov - Odbor hlavného architekta mesta ako orgán územného plánovania
v zmysle § 16, ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. v zneni neskoršich predpisov, v súlade s čl. 9
Prflohy k VZN mesta Prešov č. 5/2018 a čl. 2 Organizačného poriadku Mestského úradu
v Prešove, dáva k predloženému návrhu toto stanovisko:
1.

Podľa ÚPN mesta Prešov je predmetná plocha určená ako obytná plocha bytových
domov, nachádza sa v archeologickej lokalite. V zmysle VZN mesta Prešov č. 5/2018
platia pre danú lokalitu regulatlvy RL 8.5 Plochy určené pre bývanie v rodinných
domoch, RL 1.3 Statická doprava bod 4., RL 2.5 Zásady integrovaného systému
hospodárenia s urbánnymi vodami.
RL 8.5 Plochy určené pre bfllanle v bytových domoch
a) hlavná funkcia:
byvenfe v bytových domoch
b) prfpustná funkcie:
byvanie v polyfunkčných domoch, zariadenie základnej a vy§§ej občianskej vybaveností, nevýrobná prevádzka, ktorá
nie je zdrojom zhor§enía pohody bývania s linosnou indukciou podnikateľskej a individuálnej dopravy vozidlami do 3,5
t. stre!né fotovoltické zariadenia a elektrárne
c) neprípustn6 funkcie:
lôžkové zdravotnlcke a sociálne zariadenia, veľkoobchody a veľkosklady, priemyselná výroba, dopravné areály,
autoumyváme, autosetvi:oy a dielne, dopravné areály. pofnohospodár:oka výroba, zariadenia na zneškodl'lovanie
odpadov, veľkoobchodné sklady a prevádzky
d) ostatné podmienky:
1. zástavba samostatne stojacími alebo radovými budovami, minimálne trojpodlažnými, zastavanosť budovami do
30 % plochy parciel tvoriacich pozemok stavby, podiel plóch zelene minimálne 30 % plochy parciel tvoriacich
pozemok stavby, subp/ocha zelene musi byť z časti využité ako priestor pre stromov/tli vegetáciu,
2. slibory bytových domov z 50-tych až 60-tych rokov 20. storočia zachovať v p6vodnej urbanistickej (p6dorysnej)
!truktlire a architaktonlckom výraze
3. garážovanie a parkovanie bude rie§ané v dochádzkovej vzdialenosti v rámci jednotlivých obytných zón.
RL 1.3 Statlck4 doprava
Statická doprava zahff'la odstavné a parkovacie plochy a lirovllové a viacúrovňové garáže pre motorové vozidlá.
Zariadenia statickej dopravy sa umiestňujli v obytnej. výrobnej aj rekreačnej zóne.
Kapacitné pomery odstavných plóch a garáži v!etkých budov na lizeml mesta musia vyhovovať platným právnym
predpisom a STN, minimálna kapacita musi zodpovedať stupiiu motorizácie 1:2,5. Perl<ovacie plochy musia byt' riešené
v zmysle predpisov definujúc/ch zásady pre potreby os6b so zn/ženou schopnosťou orientácia a pohybu. Parkoviská
musia byť ozelenené výsadbou stromov v pomere minimálne 1 strom na 4 parkovacie miesta pri organizácii parkovania
vo dvoch a viacerých radoch, pri jednoradovom parkovanl v pomere minimálne 1 strom na 2 parkovacie miesta.
Parkovlskd s kapacitou nad 50 perkovacfch miest musia byť vybavené zariaden fm na dobfjan/e elektromobilov.
Perkovecie plochy pre obytnli zástavbu je potrebné riešiť na pozemkoch swisiacích s predmetnou budovou. Parf<ovacle
plochy pre motorové voz/did musia byť sličasťou areálov občianskej vybavenosti a výrobných areálov.
Pre riešftnie parkovania pre jednotlivé budovy platia zésadv:
_
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2.
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kafdá novo stavaná nabytovE) budova so zastavanou plochou nad 100
na ostatnom územi mesta musi mať
minimf)fne 30% potrebných odstavných miest stsnovan}ich podľa STN 73 6110 v platnom zneni umiestnených inde
ako na pozamnom parkovisku, m6fu byť vybudované v rdmci budovy, v podzemnom alebo vlacpodlsfnom
parkovisku slabo vlacpodlafne} gardfi. Táto zásada neplat/ na plochách priemyselných, vjrobn}ich a skladovaclch
a na plochách technickej a komunálflflj infra§truktúry
Odstavné plochy pre nák18dné automobily a autobusy sa m61u umlestllovať len v dopravn}ich, výrobn}ich a skladovaclch
zónach alebo v zónach občianskej vybavenosti v §paclallzovaných motoristických areáloch.

4.

RL. 2.5 Zásady Integrovaného systému hospodirenla s urb4nnyml vodami
Na znifanle povodoových javov, zleplenie využitia prfrodných v&J, mikroklimatických pomerov v meste a úsporu pitflflj
vody je pri ksfdaj novej výstavbe alebo významnej rekon§trukcll investor stavby povinný
zrealizovať vodozfldržné opatrenia, ak sa jedná o Mpriapustnú plochu v4C§lu ako 50 m2 s dobou 1ivotnoslf dlh§ou ako 5
rokov. Pri ostatn}ich stavbách sa tieto opatrenia odporú6ajú. Tieto zásady sa neuplatl'lujú v územiach s nevhodnými
geologickými pomermi (zosuvné a potenciálne zosuvné územia, zamokrené plochy, územia s nepriepustným podloffm
a pod.).
Vodozl!držnýmí opatreniami sO opatrenia na minimalizáciu alebo Op/né vylt16enie odvádzania dslďových v6d do verejnej
kanalizácie a Ich priameho odvádzania do vodných tokov. SO to opatrenia na vytvorenie zt!chytn}ich priekop, zasakovania
dažďových v6d do terénu, spomalenia Ich odtoku z dzamla alebo Ich zachytenie do pozemných alebo podzemných nádrži
na ďal§ie vyuiltie formou úžitkových v6d.
V rdmcl odvádzania dafďových v6d je kaict; stavebn/k, vlastn/k alebo sprdvca nehnuteľnosti povinný realizovať
opatrenia na zadržania povrchového odtoku v tizemf a opatren/s na zachytávanie piávaj(lcich lt!tok, aby odtok z daného
úzsmla do reciplentu nebol zvýlaný voči stavu pred reaiizt!ciou prfpadnaj navrhovanej zástavby a aby nabola zhor&ná
kvalita vody v recipienta v stifads s ustanovenfm § 36 ods. 17 zákona ó. 36412004 Z.z. o vodách (vodný zákon) v Zflflnf
neskorSfch predpisov a v zmysle § 9 Nariadenia vlády SR 6. 26912010 Z.z.

2. S ú h l a s i m e s predloženou dokumentáciou pre územné rozhodnutie objektu
sociálnych služieb Centrum svetielko na časti pozemku parc. č. KNC
k.ú.
Prešov na ulici Mirka Nešpora za týchto podmienok:
- doplniť výpočet parkovacích miest pre navrhované prevádzky v zmysle s STN 73
6110/Z2 a zosúladiť s grafickou časťou
- parkoviská zazeleniť a zatieniť v súlade s § 8 vyhlášky č. 53212002 Z.z. a RL 1.3
VZN mesta Prešov č. 5/2017 (na dve parkovacie miesta vysadiť jeden strom)
-navrhnúť vodozádržné opatrenia v zmysle regulatlvu Rl2.5
- zdokumentovať podiel plôch zelene v nezastavanej časti minimálne 30 % a priestor
pre stromovitú vegetáciu v zmysle RL 8.5 plsm. d) bod 1.

3. Upravenú dokumentáciu pre územné rozhodnutie Centra svetielko žiadame
územné konanie na stavebnom úrade.

Ing. arch. Mária čutková
vedúca odboru
hlavná archítektka mesta

Na vedomie:
Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta
VMČ č. 1
Msú Prešov, Stavebný úrad

Súčasťou tohto stanoviska je opečiatkovaná situácia OHAM Msú Preiov.

predložiť na

