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VEC

Umiestnenie klimatizačnej jednotky na vjchodnom prle~elf
parc.č. KN.C . .k. ú. Preiov v úrQVni t.NP

bytového domu Zápotockého 17 v Preiove,

- s ta n o v i s k o k dokumentácii pre stavebné povolenie
Mesta Pre§ov - Odbor hlavného architekta mesta ako orgán územného plánovania v zmysle § 16, ods. 2
zákona č. 5011976 Zb. v zneni neskorilch predpisov, v súlade s čL 9 Prllohy k VZN mesta Prešov č. 5r.2018 a čl.
2 Organizačného poriadku Mestského úradu v Pre§ove, dáva k predloienej dokumentácii pre stavebné
poVolenie toto stanovisko:
1) Podl8 platnych Zmien a doplnkov 2017 územného plánu mesta Prešov, sehvátentch uznesenlm MsZ
Prešov č.1712018 dňa 12.12.2018 a VZN mesta Pre§ov č. 5/2018, ktorým sa vyhlasuje .ZáväZná časť Zmien
a doplnkov 2017 územného plánu mesta Prešov schválené uznesenlm MsZ Prešov č. 1812018 dňa 12.12.2018,
bytový dom parc. č. KN·C . . k. ú. Prešov sa nachádza na ploche funkčtle určenej ako plocha umená Pre
Imanie v bytgvých domoch do § POdldla. Rre ktorú plati regulatlv Rl B.$.

_.,k.

2) Po posúdeni predloženej zjednodušenej dokumentácie pre stavebné povolenie stavby: .Umiestnenie
jednotky na východnom priečell bytového domu Zápotockého 17 v Prešove, parc.O. KN-C
ú.
Prešov v úrovni !.NP, s ú h l a s 1m e s návrhom riešenia za týchlo podmienok:
kUmatiZačMj

a)
b)

ldimatiZačná jednotka na vtchodnom prlečelt bytového domu bude umiestnená tak, aby vrchná strana
klimatizačnej jednotky llcovala s vrchnou stranou okenného otvoru
odvod v:niknutého kondenzátu z klimatizačnej jednotky riešiť pomocou čerpadla kondenzátu, nerielliť
odvod kondenzátu samospádom prostrednlctvom kondenzačnej hadice ak:!bo PVC potrubia
umiestneného na priečelí bytového domu.
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Na vedomie: Ing. Andrea Turčanová, primátort<a mesta
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