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Zmena dlspozieného rieienia adminlstratfvnych priestorov v II.NP pamiatkového objektU Hlavná a.135
v Preiove, parc. ~. KN..C-k. ú. Preiov
• st a n o v l s k o k dokuruntAcil pre stavebné povolenie
Mesto Prelov -Odbor hlavného architekta mesta ako orgán územného plánovania v 'mysle§ 16, ods. 2
zákona č. 50/1976 Zb. v zneni neskor§ich predpisov, v súlade s čl. 9 Prílohy k VZN mesta Preiov č. 5/2017 a čl.
2 Organizačného pori$dku Mestského úradu v Preiove, dáva k predloženej dokumentácii pre stavebné
povolenie stavby toto stanovisko:
1) Podľa platných Zmien a doplnkov 2017 územného plánu mesta Preiov, schválených uznesen fm MSZ
Preiov č.17/2018 di'la 12.12.2018 a VZN mesta Prelov č. 512018, ktorým sa vyhlasuje Záväzná čast' Zmien
a doplnkov 2017 územného plánu mesta Prešov schválené uznesenlm MsZ Pre!ov č. 1812018 dňa 12.12.2018,
pamiatkový objekt Hlavná č. 135 v Preäove,
ro. č. KN·C _.k. ú, Preäov $8 nachádza na ploche funkčne
určenej ako l
a obal n k
• ove• v bav n ti na územi Ce r l
zóny Prešoy. pre ktorú plati regutattv RL c.1.

2} Navrhovaná zmena dispozičného ri~nia admlnistrativnych priestorov v ll.NP pamiatkového objektu
Hlavná č. 135 v Prešove parc, č. KN-C 395 k. ú. Préšov pre funkciu admillistratlvy je v súlade s platným
územným plénom mesta Prešov, regulatívom RL C.1a) Vleobeone závä:tného nariadenia Mesta Preiov
č. 5/2017, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Prešov v zneni Zmien a doplnkov
2015.
3) Po posúdeni predloženej dokumentácie stavby.: .zmena dispo~čného riešenia adminístratlvnych
priestorov v II.NP pamiatkového objektu Hlavná č.135 v Prešove •. parc. č. KN-C - k . ú. Preiiov• spracovanej
zodpovedným projektantom Ing. Martinom Novákom, autorizovaným stavebným inflnlerom - CADPROJEKT,
Sabinovská 22, 080 01 Prelov v matoi 2019, s ú hl a sf me s návrhom rieienla za tjchto podMienok:
a)

b)

vzhľadom

k tomu, že objekt je pamiatkovo chránený a nachádza sa na azeml Pamiatkovej
rezervácie Prešov, odporúčame výmenu okien v ll. NP dvorového krldla, v priestoroch s valenými
klenbami (miestnosti kanqel,érll č. 209, 21 O, 211) riešiť oknami s členenim v tvare ;ľ'. Jestvujúce
dvojkrldlové okná sú sekundárne.
v miestnosti~ch s klenbami
NP nerealizovat' umiestnenie zní!ených kazetových stropov. Klenby
v pamiatkovom objekte musia byť priznané v rámci interiéru jednotlivých miestnosti.
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Na vedomie: Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta
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