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Vec
Preiov, Sldllsko 111., časf pozemku parc. č. KNC • • • k.ú. Preiov, upravená
dokumentácia pre územné rozhodnutie objektu sociálnych služieb dennej
starostlivosti Centrum svetielko,
l!• aUl U, ]!
·stanovisko
Mesto Prešov - Odbor hlavného architekta mesta ako orgán územného plánovania
v zmysle§ 16, ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. v zneni neskoršlch 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 regulatívy 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 ur6ené pre b9tfenle v bytovjch domoch
a) hlavná funkcia:
bývanie v bytových c:kJmoch
b) prfpustné funkcie:
bývanie v polyfunkCnýeh domoch, zariadenia základnej a vyllej občianskej vybavenosti, nevýrobná prevádzka, ktorá
nie je zdrojom zhorlenia pohody bývania s únosnou indukciou podnikateľskej a individuálnej dopravy vozidlami c:kJ 3,5
t, str&§ná fotovoltlcké zariadenia a elektrárne
c) neprfpustné funkcie:
fOlkové zdravotnfcke a sociálne zariadenia, velkoobchody a velkosklady, priemyselná výroba, dopravné areály,
autoumyváme, autoservisy a dielne, dopravné areály, poľnohospodárska výroba, zariadenia ns zne§kodifovanie
odpac:kJv. velkoobchodné sktady a prevádzky
d) ostatné podmienky:
1. zástavba samostatne stojacimi alebo radovými budovami, minimálne tro}podla!nýml, zastavanosť buc:kJvBtni áo
30 % plochy parciel tvoriacich pozemok stavby, podiel pt&:h zelene minimálne 30 % plochy parciel tvoriacich
pozemok stavby, subplocha zelene musf byť z dastl vyu!ítá ako priestor pra stromovitú vegetáciu,
2. súbory bytových domov z 50-tych af 60,tych rokov 20. stoľ'OOia zachovať v pOvodne] urbanistickej (pOdorysnej)
§truktúre a architektonickom výraze
3. garáZovanie a parkovanie bude rie§ené v dochádzkovej vzdialenosti v rámci jednotlivých obytných zón.
RL 1.3 Statická doprava
Statická doprava zahfňa odstavné a parkovacie plochy a úrovňové a viacúrovňové garáže pre motorové vozidlá.
Zariadenia statickej dopravy sa umlestt1ujú v obytnej, výrobnej aj rakraaCnej zóne.
Kapacitné pomery odstavných plóch a garáZf VHtkých budov na územi mesta musia vyhovovať platným právnym
predpisom a STN, minimálna kapacita musi zodpovedať stuptlu motorizácie 1:2,5. Parkovacie plochy musia byť rie§ené
v zmysle predpisov definujúc/ch zásady pre potreby osOb so znfZenou schopnosťou orientácie a pohybu. Parkoviská
musie byť ozelenené vtsadbou 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.
Parkoviská s kapacitou nad 50 parkovacfch miest musia byť vybavené zariadenfm na dobfjanie elektromobilov.
Parkovacie plochy pra obytm1 zástavbu je potrebná rie§lť na pozemkoch súvisiacich s pradmatnou budovou. Parkovacie
plochy pra motorové vozidlá musia byť stídasťou areálov obCianskej vybavenost/a výrobnýCh areálov.
Pre rieSenle parkovania pre jednotlivé budovy platia zásady:
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2.
katdá novo stavaná nebytová budova so zastavanou plochou nad 100 m2 na ostatnom 11zeml mesta musi mať
minimálne 30% potrebných odstavných miest stanovených podľa STN 73 8110 v platnom zneni umiestnených lflde
ako na pozemnom parkovisku, m6fu byť vybudovaná v rámci budovy, v podzemnom alebo viacpod/atnom
parkovisku alebo viacpod/alnej garáfi. Táto zásada neplat! ns plochách priemyselnich. vjrobných s sklsdovaclch
a ne plochách technickej a komunálne}lnfrsltruktúry
Odstavné plochy pre nákladná automobily a autobusy sa mólu umiestifovať len v dopravných, výrobných a &kladoveoloh

4.

zónach alebo v zónach obCianskej vybavenosti v lpeclalizovaných motoristických areálooh.

RL 2.5 ZAsady Integrovaného s)IIIMmu hospotMrenle s urbánnyml vodami
Na znftenle povodllových javov, zlep4enle vyulltia prfrodn'lch v6d, mlkrok/lmetiekých pomerov v meste a 11sporu pitnej
vody }6 pri katdej novej výstavbe alebo Vfznamilej rekonAtrukaii investor stavby povinný
zreaHzovať vodozádrfné opatrenia, ak sa jedná o nepriepustna plOChu v/Jčiiu ako 50 fn2 s dobou tivotnosti dlhiou ako 5
rokov. Pri ostatných stavbách sa tieto opatrenie odporťlf;ajf1. Tieto zásady sa neuplatllujú v (Jzemleoh s nevhodnými
geologickými pomennl (zosuvné a potenciálne zosuvm! (Jzemia, zamokrené plochy, azemla s nepriepustn'lm podloffm
8 pod.).
Vodozádrfnými opatreniami sú opatrenia na minimalizáciu alebo úplné vylúčenie odvádzanie dažďových v6d do verejnej
kanalizácie a Ich priameho odvádzania do vodných tokov. sa to opatrenia na vytvorenie záchytných priekop, zasakovanle
dažďových v6d do terénu, spomalenie ich odtoku z azemia alebo ich zachytenie do pozemných alebo podzemných nádrff
na ďaflle vyutltie fonnou útltkových v6d.
V rámci odvádzania dafdových v6d }6 kaldý stavebnfk, vfastnfk alebo správca nehnuteľnosti povinný realizovať
opatrenia na zadrfanie povrchového odtoku v (Jzeml a opatrenia na zachytávanie plávajúcich látok, aby odtok z denáho
dzemla do reclplentu nebol zv'Jien'l voči stavu pred realizáciou prfpadnej navrhovanej zástevby a aby nebola zhorlená
kvalita vody v reoipiente v s(Jiade s ustanovenlm § 38 ods. 17 zákona (;, 38412004 Z.z. o vodách (vodný zákon) v znenf
neskorlloh predpisov a v zmysle § 9 Natfar:kJnla vlády SR 6. 269/2010 Z.z.

2. S ú hl a s l me s predloženou upravenou dokumentáciou pre územné rozhodnutie
objektu sociálnych služieb Centrum svetielko na časti pozemku parc. č. KNC (ll?· W
k. ú. Prešov na ulici Mirka Nešpora za podmienok, že v dokumentácii pre stavebné
povolenie bude zdokumentovaný priestor a návrh výsadby stromovitej vegetácie na
ploche zelene nezastavanej časti pozemku v zmysle RL 8.5 pfsm. d) bod 1.

3. Žiadosť o vydanie územného rozhodnutia je potrebné adresovať na Stavebný úrad
v Prešove.

Ing. arch. Mária

t~ ~

vedúca odboru
hlavné architektka mesta

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

Súčasťou tohto stanoviska je situácia opečiatkovaná OHAM Msú Prešov.

