OKRESNY URAD BANSKÁ BYSTRICA
odbor starostlivosti o zivotné prostredie
Nám.E.Stúra 1, 974 05 Banská Bystrica

Mestsky úrad Banská Bystrica
ADRESAT
podl'a rozdel'ovníka

Vas list císlo / zo dña

Na se císlo
OU-BB-OSZP3-

Vybavuje/Iinka

Banská Bystrica

Ing.Figuli/0484306364

22.11.2016

2016/32975-002

Vec :

Zaslanie oznámenia o zmene strategického dokumentu

Obstarávatel'- Mesto Banská Bysírica - predlozil Olcresnému úradu vB.Bystrici podl'a
§5 zák. c. 24/2006 Zz. ( v znení neskorsích predpisov ) o posudzovaiií vplyvov na zivotné
prostredie oznámenie o zmene strategického dokumentu :
„ Zmeny a doplnky územného plánu mesta Banská Bystrica - IILetapa"

ktoré Vám podl'a § 6 ods. 2 zákona aleo dotknutému orgánu ( aleo aj zainteresovanej verejnosti)
zasielame.Vase pisomné stanovisko k oznámeniu podl'a § 6 ods. 6 zákona ocakávame najneskór
do 15 dní od jeho dorucenia, nakol'ko pri svojom rozhodovaní prihliadame podra § 7 ods. 4
písm. c) zákona i na pisomné stanoviská podl'a § 6 ods. 6 zákona.

Verejnosf móze dorucit' svoje pisomné stanovisko k oznámeniu príslusnému orgánu do 15 dní
odo dña, ked' bolo oznámenie zverejnené podl'a § 6 ods. 5 zákona.
Príloha :

1 x oznámenie

Rozderovník :
Okresny úrad v Banskej Bystrici
- odbor vystavby a byt.politiky
- odbor starostlivosti o ZP ( OSZP3)
Mesto Banská Bystrica :

zverejnenie na úrad.tab.

MESTSKY URAD
BANSKÁ BYSTRICA

Ing. Jozef Ratica

9.DEC.2016

Vyvescná dña:

vedúci odboru

Okresny úrad Bansfc

Zvcscnc dña:

Q<ibo«" síarosíüvostt o iivotné prostredie
NaniüSíic C. Síúra 1

974 05 Bfuiská Bysírica
-3-
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ÚP.AO
BANSKÁ BYSTRICA

Tclefón
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E-mail

Internet

+421/48/4306251
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OZNÁMENIE O STRATEGICKOM DQKUMEWTE -

Üzemnv Plan mesta Banská Bvstrica. Zmenv a donínkv ■ m.
I. Základné údaje o obstarávateíovi
1.

Názov:

Mesto Banská Bystrica

2.

Ideniifikaüné císlo:
00313271

3.

Adresa sídla:

Mestskf úrad, Ceskoslovenskej armády 26, Banská Bystrica
4. Meno, priezvisko, adresa, tel. císlo a irte kontaktné údaje oprávneného zástuncu
obstarávateta:

Jan

Nosko,

primátor

mesta;

podatelnafSbanskabvstrica.sk

Ceskoslovenskej

armády

26,

Banská

Bystrica

5. Meno, priezvisko, adresa, tel. ft'slo a iné kontaktné údaje kontaktnej osoby, od ktorej
moíno dostat' relevantné informácie o strategickom dokumente a miesto na konzultácíe:
Ing. arch. Miroslava Valková, oddelenie uzemného plánovania, Ceskoslovenskej armádv 26
Banská Bystrica,

miroslava.valkovafSbanskabvstrica.sk - nahliadnutie do dokumentácie

Ing. arch. Miroslava Valková - 048/4330 424 - konzultácie
II. Základné údaje o strategickom dokumente
1. Názov:

Územny plan mesta Banská Bystrica, Zmeny a doplnky - III. etapa (dalej len ZaD)
2. Charakter:

Strategrcky dokument s miestnym dosahom - návrh zmien adoplnkov platnej
územnoplánovacej dokumentácie mesta. Návrh ZaD je obstarávantf vsúlade so zákonom c.

50/1976 Zb. oúzemnom plánovaní astavebnom poriadku vplatnom znení (dalej ,,stavebny

zákon") avyhláSky c. 55/2001 Z.z. o územnopiánovacích podkladoch a územnoplánovacej
dokumentácii (d'alej vyhláska), ako samostatná príloha k platnej územnoplánovacej
dokumentácü, ktorou je Územny plan mesta Banská Bystrica, ktory bol scbválen* dña
24.3.2015 uznesením Mestského zastupitefstva Banská Bystrica c. 19/2015 - MsZ. Závazná
cast' uzemného plánu bola vyhiásená Vseobecne záváznym nariadením Mesta Banská Bystrica

c. 1/2015.

ÚPN mesta Banská Bystrica - Zmeny a doplnky III. etapa sú vzáváznej textovej casti

spracované formou doplnenia a vypustenia textu. Smerná textová cast' a grafická casf sa

v rámci III. etapy nespracúva.
3. Hlavnéciele:

V uznesení MsZ Banská Bystrica císlo 19/2015-MsZ dña 24.marca 2015 v casti V. ukladá, bod 4

povinnost' spracovat' zmeny a doplnky k platnému ÚPN M Banská Bystrica v casti mesta II. (lias
aV.Kráfová sriesením vylúcenia umiestnenia MVE Illas z návrhu. V rámci spracovania ÚPN

mesta Banská Bystrica - Zmeny a doplnky I. etapa doslo k vylúceniu návrhu MVE llias v smernej
textovej casti a vgrafickej casti. Vzáváznej textovej casti doSlo kvylúceniu návrhu MVE llias
v regulácii funkcného a priestorového usporiadania územia, v riesen! technickej infrastruktúry

víak odkaz na MVE Illas: ostal bezo zmien. Mesto Banská Bystrica ako obstaravatel1

územnoplánovacej dokumentácie na základe tohto pochybenia pristúpilo k obstaraníu zmien

a doplnkov III. etapa.
4. Obsah (osnova):

Obsah ZaD - textová casf:
B.20

Závázná casf

B.20.4.

Zásady, regulatívy a limity umiestnenia verejného dopravného a technického
vybavenia územia

B.20.4.2.
B.20.4.3.
B.20.4.3.1.

Zásady, regulatívy a limity technického vybavenia - vodné hospodárstvo
Zásady, regulatívy a limity technického vybavenia - energetika
Zásady, regulatívy a limity technického vybavenia - elektrická energía

5. Uvazované variantné riesenia:

ZaD neobsahujú variantné rieSenia, nakolko zmeny adoplnky platnej územnoplánovacej
dokumentácie sa vzmysie § 31 stavebného zákona spracúvajú ako návrh územnoplánovacej

dokumentácie, ktory sa rieSi vzdy invariantne.

6. Vecny a casovy harmonogram prípravy a schvarovania:

Prerokovanie ZaD sa uskutocñuje podra ustanovení § 22 a § 31 stavebného zákona, návrh je
vystaveny na verejné nahliadnutie podra § 22 ods.l stavebného zákona po dobu 30 dní

sposobom v mieste obvykIVm. Dotknutym orgánom státnej správy, dotknutym fyzickym a
právnickyrn osobám, správcom iníinrerskych sietí bolr ZaD dorucené osobitne. Po vyhodnotení
váetktfch pripomienok a opátovnom prerokovaní pripomienok, ktoré nebude mozné
akceptovaf, budú ZaD v zmysle akceptovanych pripomienok upravené. Následne budú ZaD
predlozené na preskúmanie vzmysie § 25 stavebného zákona Okresnému úradu vBanskej
Bystrici, odboru vystavby a bytovej politiky. Po vydaní súhtasného stanovíska v zmysle § 25
stavebného zákona budú móct' byt' ZaD schváiené v mestskom zastupitefetve.
7. Vzt'ah k inym strategickym dokumentom:

Nadradenou územnoplánovacou dokumentáciou pre ZaD je Územny plan verkého územného

celku (dalej ÚPN VÚC) Banskobystricky kraj, ktory bol schválentf vládou Slovenskej republiky
uznesením c. 394 z 9.6.1998 vznení jeho neskorsích zmien a doplnkov z rokov 2004, 2007,
2009 a 2014.
8. Orgán kompetentny na jeho prijatie:

Mestské zastupitefetvo Banská Bystrica
9. Druh schvafovacieho dokumentu :

Uznesenie

mestského zastupiterstva, závázná cast' bude vyhlásená váeobecne záváznym

nariadením.

III. Základné údaje o predpokladanych vplyvoch strategického dokumentu na zivotné prostredie
vrátane zdravia

1. Poiiadavky na vstupy: Uznesenie MsZ Banská Bystrica c. 19/2015 - MsZ zo dña 24. marca

2015, ktorym bol schválenV Územny plan mesta Banská Bystrrca.

Uznesenie MsZ Banská Bystrica c. 155/2015 - MsZ zo dña 23.06.2015, ktorVm sa schválili
poziadavky na riesenie ZaD ÚPN M B. Bystrica.

Uznesenie MsZ Banská Bystrica c. 358/2016 - MsZ zo dña 26. januára 2016, ktorym boli
schváiené ÚPN B. Bystrica, ZaD, l.etapa.

Údaje o vystupoch: ZaD budú po schválení mestskym zastupiterstvom slúzit' ako závázny

územnoplánovací dokument v rozsahu rieSenych zmien a doplnkov.

Vystupmi strategického dokumentu, ktoryrn je územny plan sú závázné Hmity a regulatívy
územného rozvoja, riesenia verejného dopravného a technického vybavenia rieseného územia
vrátane verejnoprospe§n<ych stavieb. Ich uríeniu predchádza zohradnenie vsetktfch právnych
predpisov v oblasti ochrany prírody a tvorby krajiny, ochrany zivotného prostredia a ochrany
zdravia obyvatefetva. Vystupy z riesenia ZaD sú formulované v záváznej casti územnoplánovacej

dokumentácie, íctorou sa dopíña závázná cast' platného Územného plánu mesta Banská Bystrica
a ktorá bude vyhlásená vseobecne záváznym nariadením mesta.

2. Údaje o priamych a nepriamych vplyvoch na íivotné prostredie:
Navrhovanym riesením ZaD sa podmienky dañé koncepciou platného Územného plánu mesta
Banská Bystrica z hladiska moznych vplyvov na zivotné prostredie nemenia. V návrhu sa
nerozSirujú ziadne nové rozvojové plochy, rie5i sa zmena stanovenych funkCnych plóch
a stavieb technickej i nfrastro ktúry.
3. Vplyv na zdravotnystavobyvatelstva:

Nepredpokladá sa negatívny vplyv na zdravotny stav obyvatefetva, vychodiskové zámery
zodpovedajú podmienkam ochrany verejného zdravia vyplyvajúcich zo zákona £355/2007 Z.z.
o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení neskorsích predpisov.

4. Vplyvy na chránené územia (napr. navrhované chránené vtáíie územia, územia európskeho
vyznamu, súvislá európska sústava chránenych území /Natura 2000/, národné parky,

chránené krajinné oblasti, chránené vodohospodárske oblasti a pod.) vrátane návrhu
opatrenf na ich zmiernenie:

Lo lía lita sa nachádza vkatastrálnom území mesta Radvañ, v území s platnym prvym stupñom

ochrany prírody v zmysle zákona c. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorsích
predpisov, kde platí vseobecná ochrana prírody a krajiny a v území ochrana

biokoridoru

nadregionálneho vyznamu - NRBk Hron (RÚSES). Riesené územie sa nenachádza v území
chránenom na úseku ochrany pamiatkového fondu.
5. Mozné riziká súvisiace s uptatñovanfm strategického materiálu:
Nepredpokladajú sa vyznamnejsie riziká spojené s uplatñovaním strategického materiálu vo

vzt'ahu k zivotnému prostrediu.
6. Vplyvy na zivotné prostredie presahujúce Státne hranice:
Nepredpokladá sa vplyv na zivotné prostredie prekracujúci státne hranice.
IV. Dotknuté subjekty

1. Vymedzenie zainteresovanej verejnosti vrátane jej zdruzenf:
Obyvatelia rnesta Banská Bystrica, fyzické a právnické osoby so záujmami v dotknutom území,
vlastníci dotknuttfch nehnuterností (podnikatefské subjekty, neziskové organizácie, obfianske
zdruzenia).
2. Zoznam dotknutych subjektov : ide o predpokladany zoznam subjektov, spresneny bude po
skoncenr prípravnych prác

1)
2)

BBSK, Úrad BBSK, oddelenie regionálneho rozvoja, Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica
Okresny úrad v Banskej Bystrici, odbor vystavby a bytovej politiky, Nám. L. §túra 1,

3)

974 05 Banská Bystrica

4)

Okresny úrad v Banskej Bystrici, odbor starostlivosti o ÍP-úsekSvs, Nám. L Stúra 1,

5)

974 05 Banská Bystrica

6)

Okresny úrad v Banskej Bystrici, odbor starostlivosti o ZP - úsek OH, Nám. L Stúra 1,

7)

974 05 Banská Bystrica

8)

Okresny úrad v Banskej Bystrici, odbor starostlivosti o ZP - úsek OO, Nám. L Stúra 1,

9)

974 05 Banská Bystrica

10) Okresny úrad v Banskej Bystrici, odbor opravnych prostriedkov - PPF, Nám í Stdra 1

11) 974 05 Banská Bystrica

12) Okresny úrad v Banskej Bystrici, odbor krízového riadenia, Nám. L Stúra 1, 974 05 Banská
Bystrica

13) Okresné riaditefetvo HZZ, Komenského 43, Banská Bystrica

14) Krajsky pamiatkovtf úrad Banská Bystrica, Lazovná ulica c. 8,975 65 Banská Bystrica
15) Agentúra správy majetku Ministerstva obrany SR, odbor vystavby a rutinnej standardnei
údrzby, ul. CSA 7, 974 01 Banská Bystrica

16)
17)
18)
19)

STVS,a.s.,GR, Partizánska 5,974 OIBanská Bystrica
StVPS a.s., Z01, Partizánska cesta 73,974 01 Banská Bystrica
SVP s.p,, OZ Povodie Hrona, Partizánska cesta 75, 974 01 Banská Bystrica
SSE -Distribúcia a.s., Pri Rajcianke 2927/8,010 47 Zilina

20) Mestsky úrad Banská Bystrica - stavebny odbor - odd. zivotného prostredia

3. Ootknuté susedné Státy:

Rielením ZaD nie je dotknuté územie iného státu.
V. Doplñujúce údaje:

1. Mapová a iná grafická dokumentácia (napr. vykres Síreích vrfahov v mierke primeranej
charakteru a pósobnosti strategického dokumentu).

Grafická cast'sa nespracováva.

Kompletné znenie ZaD bude zverejnené na webovej stránke mesta Banská Bystrica

http://uradnatabula.banskabvstríca.sk/uzemnv-ro2voi-mesta.phtml?id3=98753
2. Materiáiy pouzité pri vypracovanf strategického dokumentu.

ÚPN mesta Banská Bystrica v platnom znení

VI.

Miesto a dátum vypracovania oznámenia:
Mesto Banská Bystrica, november 2016

VIL Potvrdenie správnosti údajov:
1. Meno spracovatefa oznámenia:

Ing. arch. Miroslava Vaiková, odborne sposobilá osoba na obstarávanie ÚPP a ÚPD, reg.c.300

2. Potvrdenie správnosti údajov oznámenia podpisom oprávneného zástupcu obstarávatera
peciatfca:

'

JánÑ5¿íío
pri mátpr mesta

