MESTSKÝ ÚRAD V PREŠOVE
Odbor hlavného architekta mesta
Jatková 24
080 01 Prešov
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VEC
Dočasná stavba • epe,vnená plocha, terasa umiestnená v dvorovej aasti objektu Hlavná 121 v Prešove
na potemku parc~. KN.C ,aele ú. Preiov s funkciou ob6erstvenla pri prevádzke kaviarne
• st a n o v l s k o k dokumen~cii pre stavebné povolenie

Mesto Pre§ov- Odbor hlavného architekta mesta ako orgán územného plánovania v zmysle § 16, ods. 2
zákona a, 5011976 Zb. v zneni neskorilch predpisov, v súlade s čl. 9 Prtlohy k VZN mesta Prelov č. 512018
a čl 2 Organizačného poriadku Mestského tlradu v Prešove, dáva k predloženej dokumentáCii pra stavebné
povolenie toto stanoviska:

1) Podľa platných Zmien a doplnkov 2017 územného plánu mes~a PreäQv, sChvál~ýCh umeaenim
MSZ Prôov č.1712018 dňa 12.12.2018 a VZN mesta Preäovč. S/2018, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časf
Zmien a doplnkov 2017 Ozemného plánu mesta Prelov schvátené uznesen Im MsZ Preiov č. 1812018 dňa
12.12.2018, pozemok parc. č. KN-C 1011 k. ú. Prešov sa nachádza na ploche funkčne určenej ao l1lmibl
obilaMkel yybtytDOSti v pamiatkpve! rezerváéli. pre ktorú p!atl regulafiv Bb C.1.
Navrhované riešenie dočasnej stavby terasy umiestnenej v dvorovej časti obJektu Hlavná 121
č. KN-C . . . k. \1. Pre§ov s funkciou občerstvenia pri preVádzke ~lama ~
hFadlsl<a fynkgného Yvu!UJa v sýladg s requ!atfvom Rb C.1-l Vieobtcne ýyiznél]o .nariadtnla
Mesta Pr;dov č. 512911. ktoMn sa vybi&§Uie Zivltnä čast' Uzemnjbo otánu mesta Pr;doy y menf
Zmien a doplnkov 2017.
2)

v Preiove na pozemku parc.

3) PQ posCtdeni dokumentácie pre stave.Pné povolenie stavby: ,.Dočasná stavba - spevnená plocha,
terasa umies.tnená v dvorovej časti objektu Hlavná 121 v Pre!§ove na pozemku pare.č. KN-C 10/1 k. ú. Preäov
s funkciou občerstvenia.pri prevádzke kaviarne•, spracovanej zodpovedným projektantom Ing. Marcelom
Humeňanskýmv apríll2019, a ú b l J tim t s n6vrhom ridenla za ticbto podmlellQbi
a) riešiť ochranu pred poveternostnými vplyvmi prvkami vytvorenými z impregnovanej tkaniny
s označením názvu prevádzky , s podchQdnou výäkou min. 2,5 m. r~eniace prvky riešit' jednofarebné
svetlého odtieňa z dôvodu vytvorenia optimálnych ar<;hitektonických valleb na historické p.rostredle
pamiatkovej rezervácie
·
b) výiku zábradlia po obvode terasy rieäit' v zmysle § .28 ods. 4 vyhtáiky MlP SR č. 53212002 Z.z,
ktorou sa ustanovujtl podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu
a o všeobecných technických požiadavkách na stavby utlvané osobami s obmedzenou schopnosťou
.pohybu a orientácie
c) riešíf prístup imobilných na terasu v zmysle prílohy vyä§ie uvedenej vyhláiky
d) dočasná stavba- terasa bude umiestnená na pozemku parc.(:. KN-C . k . ú. Prešov na dobu
určitú do 31. 10. 2023.

S pozdravom

MI~STO

PRfi:ŠOV

Me..."itaký (!rad v Pmšovt:)
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Na vedomie: Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta
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