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Vec: Vyjadrenie k petícii

Na základe dorucenej ziadosti Petícia - Nesúhlas s umiestnením garázového domu
situovaného z vychodnej strany bytového domu BD 167, kde vyjadrujete nesúhlas
s pripravovanym projektom vystavby garázového domu Vám oznamujeme nasledovné:

Pre mesto platí Územny plan mesta Banská Bystrica (ÚPN-M Banská Bystrica) vzneni

zmien adoplnkov I. a II. etapa, ktory bol schváleny uznesením Mestského zastupitel'stva
c.19/2015 zo dña 24.3.2015. Závázná casf tohto územného plánu je vyhlásená VZN ¿.1/2015,
4/2016 a 11/2016.

Vpredmetnom úzenií sa vsúíasnosti ncpripravuje ziaden projekt garázového ani
parkovacieho domu.

Návrh situovania 2 parkovacích garází bol uvedeny v koncepcnom materiáli mesta Banská
Bystrica tykajúceho sa parkovacej politiky. Návrh vychádzal zplatného územného plánu
mesta Banská Bystrica, ktory bol verejne prerokovany a pripomienkovany obcanmi mesta
anásledne schváleny vroku 2015 mestskym zastupitel'stvom vBanskej Bystrici. Rovnako
koncepcny material tykajúci sa koncepcie parkovania bol v roku 2016 prerokovany
a pripomienkovany s obcanmi m.c. Radvañ. Ktomuto materiálu bol v pripomienkach
obcanov vyjadreny nesúhlas so zámerom umiestnenia dvoch parkovacích garází s uvedením,
ze nie sú potrebné také kapacity parkovania. Podl'a prepoctov mesta je vSak v lokalite déficit
237 parkovacích miest, ztoho vyplyva, ze pre danú lokalitu je potrebné rieSif umiestnenie
parkovacej garáze.

Vasa poziadavka - nesúhlas s umiestnením garázového domu spolu sVasim návrhom
umiestnenia parkovacieho domu na p.c\ 4113 bola postúpená na oddelenie územného plánu
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ako podnet pre spracovanie zmien a doplnkov k ÜPN M Banská Bystrica.
S pozdravom

¡Tí

Jan N&sko
primátór mesta
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