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Prešov, Sidlisko 111., lokalita Kráfovej hory, pozemok parc. č. KNE 2296/1 k.ú. Prešov,
IBV Pod Krárovou horou, situácia návrhu zástavby, Elisia, s.r.o.
-stanovisko
Mesto Prešov - Odbor hlavného architekta mesta ako orgán územného plánovania
v zmysle § 16, ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. v zneni neskoršfch predpisov, v súlade s čl. 9
Prílohy 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 lokalita navrhovaná ako obytná plochy rodinných
domov, nachádza sa v archeologickej lokalite. V zmysle VZN mesta Prešov č. 5/2018,
platf pre danú plochu regulatlv RL B. 1 Plochy určené pre bývanie v rodinných domoch:
RL 8.1 Plochy urdené pre bývanie v rodinných domoch
a) hlavná funkcia • bývanie v rodinných domoch, podiel podlažných p/óch nadzemných podlažf v domoch na bývanie
pre túto funkciu musf byť minimálne 70 %
b) prlpustná funkcia • bývanie v mlllopodlažných bytových alebo polyfunkčných domoch do 3 nadzemných pod/až/,
zariadenia zllkladnej občianskej vybavenosti: predlkolské, lkolské, zdravotnfcke, sociálna starostlivosť, maloobchod
do 200 rrf predajnej plochy, administratfva, nevýrobné služby a výrobn6 prevádzky remeselného charakteru,
nenéročné na zásobovanie (vozidl/l do 3,5 t), neprodukujúce hluk, zápach a nebez~ný odpad, nevýrobná
prevédzka, ktorá nia je zdrojom zhorlenia pohody bývania.
c) neprlpustné funkcie • veľkokapacitné zariadenia občianskej vybaveností a výroby, lóžkové zdravotn/eke a sociálne
zariadenia, veľkoobchody, sklady, autoumyvárne, autoservisy a dielne, dopravné areály, radové a hromadné garéfe,
zariadenia na zneAkodňovanie odpadov, vefkoobchodn6 sklady a prevádzky
d) ostatn6 podmienky:
1. pri zástavbe samostatne stojacimi domami zastavanosť pozemku budovami do 50 % plochy parciel tvoriacich
pozemok stavby, pri zástavbe radovými budovami zastavanosť pozemku do 66 %, pri terasovej a átnovej zástavbe do
70 %. Podiel p/OOh zelene minimálne 30 %,
2. stavby v centrálnej mestskej zóne minimálne dvojpodlažné. Stavby v ochrannom pásme Pamiatkovej rezervácie
Pre§ov mus/s re Apaktovať podmienky stanovené prfsluAným orgánom ochrany pamiatkového fondu
3. garážovanie a parkovanie musf byť rieAené na pozemku jednotlivých domov v počte podľa prislu§nej dopravnej normy

(STN 73 6110).

2. Zámer výstavby radových rodinných domov v severnej časti a základnej školy v južnej
časti pozemku parc. č. KNF p lh k.O. Prešov je v súlade s bodmi a), b) a d) regulatívu
RL 8.1 VZN mesta Prešov č. 5/2018.
3. Predložený situačný návrh zástavby predmetného pozemku v lokalite Kráľovej hory
žiadame doplniť nasledovne:
-zdokumentovať širšie vzťahy v územi s ohľadom na riešenie verejného technického
vybavenia (protipovodňová opatrenia, doprava a siete TI) urbanistickej štúdie
spracovanej Ateliérom Urbeko v roku 2005 a povolenej a prebiehajúcej výstavby
v lokalite Kráľovej hory
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2.
opatreni danej lokality premietnuť Štúdiu
opatreni na Sldlisku 111. v Prešove spracovanú Ing. 'ili dl ·
ili , v roku 2015
-medzi areálom navrhovanej základnej školy a existujúcim odvodňovaclm rigolom
nechať územnú rezervu pre realizáciu pokračovania vychádzkového pešieho
chodníka, ktorého asfaltová časť v súčasnej dobe končí cca 115 m severne od ulice
Alexeja Duchoňa
- urbanistické a dopravné riešenie zástavby predmetného pozemku navrhnúť
s ohľadom na susedné pozemky (celý pozemok parc. č. KNC LESS:
k. ú.
Prešov) a možností ich sprlstupnenia a zastavania, trasovanie komunikácii navrhnúť
ekonomicky s možnosťou ich obostavania z obidvoch strán a zapojiť do cestnej
siete i susedné nezastavané pozemky
- navrhovanú zástavbu radových rodinných domov rozvolniť a zmenšiť počet
radových rodinných domov v jednej sekcii vzhľadom na štruktúru zástavby danej
lokality.
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4. Urbanistickú štúdiu zástavby pozemku parc. č. KNC JS?
;, ktorý zahfňa aj pozemok
parc. č. KNE
k.ú. Prešov, žiadame predložiť na Odbor hlavného architekta za
účelom posúdenia.
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Na vedomie:
Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta
VMČ č. 1
Msú Prešov, Stavebný úrad

