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VEC : Oznámenie o vybavení petície

Mestu Banská Bystrica bola dña 18.12.2015 dorucená "Petícia k Urbanistickej stúdii Banská Bystrica

-Maselné, zariadenie pre agroturistiku".

Odbor územného plánovania a architekta mesta vyhodnotil petíciu ako opodstatnenú, z hl'adiska
dokumentovania a riesenia sirsích vzt'ahov k riesenému územiu je navrhované urbanisticko- dopravné

riesenie v rozpore s ÚPN mesta Banská Bystrica. Z uvedeného dóvodu v stanovisku k US
pozadujeme:

-

zo vsetkych vykresov US (i textovej casti) vylúcif ^ komunikáciu aparkovisko situované
v údolí potoka Udurná a návrh zosúladif s riesením ÚPN (doplnif pesie a cyklistické trasy,
návrh protipovodñovych opatrení - malé vodné nádrze 1,2,3, grafícky vyznacif biokoridor

miestneho vyznamu )

-

v návrhu nie je mozné riesif trasy pre presun zvierat na pastviny cez pozemky, ktoré nie sú vo
vlastníctve obstarávatel'a a tym obmedzif ich funkené vyuzitie

-

zosúladif navrhnutú kategóriu komunikácie (MOK 4) s STN
pozdlz komunikácie vedúcej od ulice Vrsacká je potrebné riesif aj chodník

-

odstránif rozpory tykajúce sa riesenia splaskovej kanalizácie medzi bodmi textovej casti
Splasková kanalizácia (str.16 ), ktoráje v súlade s graflckou cast'ou a bodom 10.2.Ochrana

-

do textovej casti riesenia uviesf, ze sporovo-rekreacná vybavenosf a prechod cez areál
sportovo-rekreacnej vybavenosti budú vol'ne dostupné (nebudú oplotené)

prírody (str. 19)

Uvedené pripomienky bolí spracovatel'ovi US zaslané listom c. PS UPB
17.12.2015.

156242/2015 zo dña

Urbanistickú stúdiu upravenú v zmysie uvedenych poziadaviek pozaduje Mesto Banská Bystrica

opatovne predlozif na vyjadrenie.
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Dña 20.01.2016 boli zástupcovia peticného vyboru oboznámení s vykonanymi opatreniami a svojim
podpisom vyjadrili svoj súhlas s uvedenym vybavenim peticie.
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