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VEC
Modernlzäcla objektu Strednej zdravotnfckej ikoly sv. Bazila Veľkého a prestavba podkrovia pre
funkciu Qdbolllfch u6ebnf, kabinetov pre vyu~ujúcich a prechodného ubytovania pre hoatf, Kmet'ovo
ú. Pretov
stromoradie 1 v Pretove, parc.cl. KN..C
· st a n o v l s k o k dokumentácii pre stavebné povolenie

e.

_.k.

Mesto Prešov- OdbOr hlavného architekta mesta ako Qrgén ťizemneho plánovania v zmysle§ 16, ods. 2
úkona č. 5011976 Zb. v znenf neskoliloh predpisov, v s(llade s čl. 9 Prflohy k VZN mesta ~~ov č. 512016
a čl. 2 Organizačného poriadku Mestského úradu v Preiove, dáva k predloženE!j dokumentácii pre stavebné
povolenie toto stanovisko:

1) Podra platných Zmien a doplnkov 2017 územného plánu mesta Preiov, sohválených u_znesenlm
MsZ Preiov č.1712018 dňa 12.12.2018 a VZN mesta Pre§ov č. 5/2018, ktorým sa vyhlasuje Závizná časť
Zmien a doplnkov 2017 územného plánu mesta Prešov sohválené uznesenlm MsZ Pre§ov č. 18/2018 dňa
12.12.2018, oblekt Strednej zdravotnlckej §koly sv. Bazila Vel'kého na pozemku parc. č. KN-C 4131 k. (1.
Preiov sa nachádza na ploohe funkčne \Jr<~~nej ako plocha občianske! YYbavenoati y pamlatl<ovej
rezervácii. pre ktorú ptatf regulatrv RL C.1.
2) Navrhov$fiá moderniZácia objektu Strednej 4':dravotnlckej lkoly sv. Bazila Veľkého a prestavba
podkroVIa pre funkofu odborných učebni, kabinetov pre vyučujúcich a prechodného ub~nia pre hosti,
Kmeťovo l!tromoradie č. 1 v Prelove, pare. č. KN-C 4131 k. ťi. Prešov, ~tor; spiJdä .do qJeg6r!e zariadenia
vvitei obaansJ(el '(ybavenos1i. It z h[adlska funkčného vyuJltla Objektu v túlade s reaulatfyom RL C. 1a1
yteobft!l! záväzného nariadet)fa Mesta Pl!bY A. !/2018. lstoMn sa yyhlasu!& ZáVäzná Aaať
Uumného plénu mestä J:?reiov v zneni Zmien a doplnkov 2017.
3) Po posúdénl dokumentácie pre stavebné povolenie stavby:.MOdernlzácia objektu Strednej
c:dravotnlckej ikPIY sv. Bazila Vel'kého a prestavba podkrovia pre funkciu odborných učebni, kabinetov pre
vyučujúcich a prechodného ubytovania pre hosti, Kmeťovo stromoradie č. 1 v Prešbve, parc.č. K~._ k.
O. Preiov", spracovaneJ zOdpovedným projektantom Ing. Erikou Fagufovou-LOrincovou. autorizovaným
stavebným infinierom a projektantom Ing. Janou Jedinákovou v septembri 2004, i ý h l 1 1 l m e 1 náyrhom

r!ehnla.
§

K stavebnému kon~lu predmetneJ !!IVbV l l a d a m e prmflotlf celkovú sltyáclu stavby v zmvsle
9. pism. c) vyh!álky M PSR§. 4§3/2000 Z,z.. ktorou l i yyJsonávajú niektoré ustanoyenla stayebné!Jo

úkona.
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