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Vec
Preiov, Sidlisko 111, NS Centrum, zriadenie letnej terasy pri prevádzke Pizza Toscana, Jaaelii'

•

•

-stanovisko
Mesto Preäov- Odbor hlavného architekta mesta ako orgán územného plánovania v zmysle §
16, ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. v zneni neskorälch predpisov, v súlade s čl. 9 Prílohy k VZN mesta
Prešov č. 512018 a čl. 2 Organizačného poriadku Mestského úradu v Prešove a Smernice primátora
mesta Preäov SP-70 .Zásady umiestl"'ovania prenosných a dočasných zariadeni na verejných
priestranstvách vo vlastnlctve mesta Prešov", dáva k predloženej žiadosti toto stanovisko:

1.

Podľa ÚPN mesta Prešov je predmetná lokalita určená ako plocha občianskej vybavenosti.

Pre danú lokalitu plati regulatrv RL C.3 VZN mesta Prešov

č.

5/2018.

2.

S ú h l a s f so zriadenfm letného sezónneho sedenia pri prevádzke Pizza Toscana v NS
Centrum situovanej na ploche terasy NS pred východným príečeHm prevádzky, za týchto
podmienok:
2
- letné sedenie bude umiestnené na ploche 12, OO m /3 stolfky po 2 m x 2 ml
- ochrana pred vplyvom počasia je zabezpečená pevným prlstreškom objektu NS
- stolovanie bude umiestnené priamo na dlažbe terasy NS
- počas prevádzky letného sedenia nesmie dOjsť k poškodeniu plochy terasy NS
konštrukčnými a zariaďovaclmi prvkami
- medzi jestvujúcimi stavebnými prvkami NS so schodmi pri západnom priečelf potravin CBA
a exteriérovým seden rm bude voľný koridor min. älrky 3m v plynulom pokračovani pešieho
chod nika
- zriadenim letného sezónneho sedenia nesmie byť obmedzený pohyb návštevnfkov iných
prevádzok v NS Centrum
- prevádzkovateľ zabezpeči udržiavanie čistoty a poriadku pri prevádzkovani letnej terasy.

3.

Stanovisko mesta Prešov - Odboru hlavného architekta k zriadeniu letného sezónneho
sedenia platr jeden rok odo dl"'a jeho v~e,~wr(~ PB.t]Š0\1
, .,
_urad v Prešove ~
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