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Oznámenie o vybavení petície

Dña 04.12.2017 bola Mestu Banská Bystrica dorucená petícia obyvatel'ov Banskej Bystrice (MC
Podlavice), v ktorej je vyjadreny nesúhlas so zámerom vystavby ,,Bytového domu Pod Dúbravou", na
JedJ'ovej ulici v Podlaviciach - Banská Bystrica, investora TCJ INVEST s.r.o., Komenského 18/D,
974 01 Banská Bystrica.

V dorucenei petícii obwateHa Banskei Bvstrice (MÓ Podlavice") ziadali nasiedovné:
1./ Vydanie zamietavého rozhodnutia v územnom konaní o umiestnení stavby Novostavba
bytového domu ,,Pod Dúbravou" Banská Bystrica.
2.1 Zmenu územného plánu daného územia na Jedl'ovej ulici, na PB 02 Byvanie s vyskovym
regulatívom 1-2.

3./ Vyhlásenie stavebnej uzávery na tomto území, a to az do obdobia právoplatnosti prijatia
navrhovanej zmeny územného plánu z viacpodlaznej zástavby obytného územia, na obytné územie s
vystavbou s vyskovym regulatívom PB 02 vyska 1-2.

Petícia v zmysle zákona c. 85/1990 Zb. o peticnom práve bola pridelená na presetrenie a vybavenie
stavebnému úradu.

Setrením boli zistené nasiedovné skutocnosti:
K bodu 1./ Stavebny úrad eviduje pod spisovym císlom 4955/2017 návrh na vydanie rozhodnutia o
umiestnení

stavby

,,Novostavba

bytového

domu

«Pod

Dúbravou",

Banská

Bystrica,

k.ú.

Podlavice" na parcele KN Ce. 1413/6-9, 1410/3-6, 1410/20, 1417/20, k.ú. Podlavice, navrhovatel'a
(stavebníka) TCJ INVEST s.r.o., Komenského 18/D, 974 01

Banská Bystrica v zastúpení Ing.

Drahomír Copko, konateF, Komenského 18/D, 974 01 Banská Bystrica.
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Mesto Banská Bystrica zastúpené primátorom mesta Jánom Noskom, ako vecne a miestne príslusny
stavebny úrad podl'a § 117 zákona c. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení
neskorsích predpisov predmetny návrh zamietlo v celom rozsahu, rozhodnutím c. OVZ - SU
163660/4955/2017/HOM, Ev. c. 297/2017, zo dña 04.12.2017. Uvedené rozhodnutie bolo dorucené
úcastníkom konania verejnou vyhláskou, na úradnej tabuli bolo zverejnené dña 06.12.2017.

K bodu 2.1 Stavebny úrad listom zo dña 20.12.2017 poziadal o stanovisko k bodu 2.1 predmetnej

petície, MsÚ Banská Bystrica, Oddelenie územného plánovania a bytovej politíky.

Oddelenie územného plánovania a bytovej politiky k bodu 2.1 predmetnej petície uvádza nasledovné:
Na základe predlozenej petície obyvatel'ov Banskej Bystrice, mestskej casti Podlavice, v ktorej je
vyjadreny nesúhlas so zámerom vystavby ,,Bytového domu Pod Dúbravou" na Jedl'ovej ulici
v Podlaviciach - Banská Bystrica, investora TCJ INVEST s.r.o. vo veci bodu 2. Petície a návrhu
zmeny územného plánu mesta dávame nasledovné vyjadrenie.

Územny plan mesta Banská Bystrica, schváleny uznesením MsZ c. 19/2015 zo dña24.3.2015 v znení
jeho zmien a doplnkov, stanovuje v záváznej casti reguláciu priestorového usporiadania a funkcného
vyuzívania lokality JedPová ulica a ulica Pod Dúbravou ako plochu s oznacením PB 03 Byvanie územie zastavané rodinnymi a bytovymi domami t.j. obytné územie s malopodlaznou a viacpodlaznou
zástavbou.

Pre územie funkcnej plochy sú urcené závazné funkcné a priestorové regulatívy v zmysle príslusného
regulacného listu PB 03 ako nova vystavba s vyskovou reguláciou od 2 - 5 nadzemnych podlazí.
Pre stanovenie zmeny regulácie priestorového usporiadania a funkcného vyuzívania uvedenej lokality
je potrebné vypracovanie a schválenie Zmien a doplnkov uvedeného územného plánu mesta Banská
Bystrica.
Návrh o zmenu regulácie regulovaného bloku z PB 03 na PB 02 so zmenou regulovanje vysky
bytovych domov max. do 2 N.P. evidujeme ako návrh pre zaradenie ziadosti do najblizsích Zmien
a doplnkov územného plánu so zabezpecením nevyhnutnych procesov t.j. prehodnotenie poziadavky
na zmenu, jej spracovanie az po schválenie tak, ako stanovuje stavebny zákon v znení jeho neskorsích

predpisov.

K bodu 3./ V prípade, ze sa budú vykonávat9 zmeny a doplnky územného plánu bude rozhodnutím
podl'a § 39d stavebného zákona docasne obmedzená stavebná cinnost' v dotknutom území.

Nakol'ko mesto Banská Bystrica, ako príslusny stavebny úrad vydalo rozhodnutie c. OVZ - SÚ
163660/4955/2017/HOM, Ev. c. 297/2017, zo dña 04,12.2017 o zamietnutí predmetného návrhu, bola
petícia prerokovaná za úcasti zástupcov Mestského úradu v Banskej Bystrici na pracovnom stretnutí

za úcasti pracovníkov stavebného úradu a oddelenía územného plánovania a bytovej politiky,
konanom dña 19.12.2017, na ktorom boli úcastníci oboznámení s obsahom petície c. 6/2017, ako aj s
vysledkom územného konania o navrhovanom umiestnení stavby ,,Novostavba bytového domu ,,Pod

Dúbravou", Banská Bystrica, k.ú. Podlavice" na parcele KN

C c. 1413/6-9, 1410/3-6, 1410/20,

1417/20, k.ú. Podlavice, navrhovatel'a (stavebníka) TCJ INVEST s.r.o., Komenského 18/D, 974 01
Banská Bystrica v zastúpení Ing. Drahomír Copko, konatel', Komenského 18/D, 974 01

Banská

Bystrica.
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Vázeny peticny vybor,
záverom vyslovujeme presvedcenie, ze Mesto Banská Bystrica ako príslusny samospravny orgán a
súcasne ako orgán preneseného vykonu státnej správy na úseku územného plánovania a stavebného
poriadku so zamietnutím predmetného návrlm vyhovelo poziadavke obyvatel'ov Banskej Bystrice
(MC Podlavice) , v ktorej je vyjadreny nesúhlas so zámerom vystavby ..Bytového domu Pod
Dúbravou", na Jedrovej ulici v Podlaviciach - Banská Bystrica, investora

TCJ INVEST s.r.o.,

Komenského I8/D, 974 01 Banská Bystrica.
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