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Vec 	 Prístavba a nadstavba rodinného domu, Severná 13, pozemky parc.č. 
1849/4.1849/18 k.ú. Prešov - stanovisko k dokumentácii pre stavebné 
povolenie 

Odbor hlavného architekta mesta Mestského úradu v Prešove, vykonávajúci funkciu 
mesta Prešov ako orgánu územného plánovania v zmysle § 16, ods. 2 zákona t. 50/1976 Zb. 
vzneni neskoršich predpisov, v súlade s § 4 ods. 3 plsm. d) zákona t. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadeni vzneni neskoršich predpisov, tI. 9 VZN mesta Prešov Č. 5/2013 v zneni VZN mesta 
Prešov Č. 11/2013, ktorým sa vyhlasuje závazná tast' Územného plánu mesta Prešov, a čl. 4, čl. 
19 a prllohy č.2 Organizačného poriadku Mestského úradu v Prešove, dáva k Vami predloženej 
žiadosti o vyjadrenie k vyššie uvedenej projektovej dokumentácii toto stanovisko: 

1/ Podľa platného Územného plánu mesta Prešov v znení Zmien a doplnkov 2012 
a 2013, schválených Mestským zastupiteľstvom v Prešove uzn. Č. 369/2013 dňa 6 5. 2013 a 
uzn. Č. 468/2013 dňa 25. 11. 2013, navrhovaná stavba sa nachádza na ploche pre bývanie 
v rodinných domoch, pre ktorú piati regulatlv RL B.1 závaznej časti územného plánu. 

2/ Po posúdeni predlOženej projektovej dokumentácie nesúhlasime s navrhovanou 
pristavbou a nadstavbou rodinného domu na Severnej ulici t.13 podla predloženého 
projektu, vypracovaného Ing. Petrom Kačirom v máji r. 2015, z nasledujúcich dOvodov: 
a) v žiadosti sa deklaruje prfstavba a nadstavba rodinného domu, pričom návrh nie je v súlade 
s § 43b ods. 3 zákona Č. 50/1976 Zb. o územnom plánovani a stavebnom poriadku (stavebný 
zákon) v znení neskorších predpisova STN 73 4301 Budovy na bývanie, 
b) v návrhu stavby nie je dokumentované riešenie statickej dopravy pre navrhované funktné 
využitie objektu v súlade s §8 vyhlášky ML:P SR Č. 532/2002 Z.z., regulatívom RL 1.3 zav3znej 
časti územného plánu mesta Prešov, vyhlásenej VZN mesta Prešov č.5/2013 v zneni VZN 
mesta Prešov Č. 11/2013 a STN 736110, 
c) v návrhu stavby nie je dokumentované riešenie vodozádržných opatreni v súlade 
s regulatívom RL 2.5 závaznej časti územného plánu mesta Prešov, vyhlásenej VZN mesta 
Prešov č.5/2013 v zneni VZN mesta Prešov Č. 11/2013. 

Projektovú dokumentáciu si ponechávame pre vlastnú potrebu. 
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