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Vec
Preiov, Sidllsko 111., ulica Antona ... r•na•ll•n, pozemky na zákrute severne a vý-chodne od ZŠ
Prostejovská, upravená dokumentácia
stavebné povolenie parkovisk OP1 a OP2
-stanovisko
Mesto Preäov- Odbor hlavného
16, ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. v zneni
Prešov č. 5/2018 a čl. 2 Organizačného
návrhu toto stanovisko:

kta mesta ako orgán územného plánovania v zmysle §

"'"'".,"rjH,..., predpisov, v súlade s čl. 9 Prllohy k VZN mesta
Mestského úradu v Prešove, dáva k predloženému

1. Podfa ÚPN mesta Prešov je nr...rtrr•crrm pozemok určený ako obytná plocha bytových domov.
pre danú plochu regulatrv RL 8.5 Plochy určené pre
V zmysle VZN mesta Prešov č. 5/2018
bývanie v bytových domoch.
2. Predloženú dokumentáciu pre
povolenie parkovisk severne a východne od ZS
Prostejovská pred bytovými domami
ulici Antona Prldavku č. 14 - 20, 22 a 24 žiadame
prepracovaf v zmysle všetkých podn'l'"'"'"., daných listom OHAM/2018/16801 nasledovne:
- vo výkrese 3.1 Situácia doplniť
navrhovaných parkovisk OP1 a OP2 v súlade s
Technickou správou
- napojenie existujúcich chodnlkov na preložený chod nik z južného a severného konca upraviť
tak, aby preložený chodnlk plynu
nadvazoval na pôvodný chodnlk a zbytkové plochy,
pôvodne asfaltové spevnené, zrušiť zazeleniť
- napojenie južnej časti preloženého
lka na existujúci vychádzkový chodnlk trasovať mimo
stlpov verejného svetlenia
- umiestnenie nových stromov pri
v zmysle § 8 vyhlášky č. 532/2002
byť ozelenené výsadbou stromov v 1nnrm..,,..
organizácii parkovania vo dvoch a ,•• ::~.r-c,.,vl"n
minimálne 1 strom na 2
3. Upravenú dokumentáciu pre stavebné co\rOIE!nJe
hlavnéhO architekta za ÚČelOm nn:i:Un\ln,~nn

Na vedomie:
Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta
VMC č. 1
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