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Mesto Prešov - Odbor hlavného architekta mesta ako orgán územného plánovania
v zmysle § 16, ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. v zneni neskorš ich predpisov, v súlade s čl. 9
Prffohy k VZN mesta Prešov č. 5/2018 a čl. 2 Organizačného poriadku Mestského úradu
v Prešove, dáva k predloženému návrhu toto stanovisko:
1.

Podfa 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 regulativy RL 8.5 Plochy určené pré byYanie v bytových domoch,
RL 1..3 Statická doprava bod 4., RL 2.5 Zásady integrovaného systému hospodárenia
s urbánnymi vodami.

2.

S ú h l a s i m e s predloženou dokumentáciou pre stavebné povolenie objektu
l k.ú.
sociálnych služieb Centrum svetielko na časti pozemku parc. č. KNC Hli
Prešov na Ulici Mirka Neipora.

3.

Stavebnrk v rámci kolaudačného konania odovzdá Stavebnému uradu mesta Prešov
potvrdenie správcu Digitálnej technickej mapy mesta Prešov, t.j. spoločnosti Progres
CAD Engineering, s.r.o., Masarykova 16, Prešov, o odovzdan[ poreafizačného
zamerania stavby. Porealizačné zameranie stavby vypracuje oprávnená osoba v súlade
so zásadami tvorby a uplatňovania Digitálnej technickej mapy mesta Prešov a jej
prflohou čl. 1 "Metodika tvorby a aktualizácie Digitálnej technickej mapy mesta Prešov",
ktoré sú pristupné na internetovej stránke mesta Prešov www.presov.sk (občan klientske centrum - pracovisko 3 - stavebné činnosti - kolaudačné rozhodnutie - prilohy).

d

MESTO PREŠOV
Mestský úrad v Prešovfi_

~
{~

.

ODBOR HLAVNÉHO ARCHITEKTA ME!f.J· aŕch. Mária Č utková
080 01 Preiov

I'Jl
vedúca odboru
"111avná architektka mesta

Na vedomie:
Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta
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