Príloha č. 2 k VZN 05/2009

VYHODNOTENIE PRIPOMIENOK ÚPN MESTA BREZNO – ZMENY A DOPLNKY Č. IX

SUBJEKT, Č. LISTU, DÁTUM
Krajský stavebný úrad v Banskej
Bystrici
List č. KSUBB 2009-431/655-1OÚP
Zo dňa: 31.03.2009

Pripomienky
KSÚ požaduje rešpektovať:
− postup obstarávania ako i spracovávania dať do súladu
s ustanoveniami § 22- 28 zákona
− súlad návrhu Zmena a doplnok IX s ÚPD vyššieho stupňa,
ktorou je ÚPN VÚC BBSK v znení neskorších doplnkov
− obsah a rozsah predloženej ÚPD dať do súladu s §12 a § 17
vyhl. č. 55/2001 Zb.
− zosúladiť názov predloženého návrhu „ Zmena a doplnok č.
IX“ s oznámením o jeho prerokúvaní
− obsah záväznej časti dať do súladu so záväznou časťou ÚPN
mesta Brezno „ regulatívy územného rozvoja“
− doplniť do záväznej časti návrhu „ Zmena a doplnok č. IX“
plochy pre verejnoprospešné stavby,... a schému záväzných
častí riešenia a verejnoprospešných stavieb
− v grafickej časti návrhu Zmena a doplnok č. IX doplniť na
priesvitky legendu pre riešené javy

STANOVISKO OBSTARÁVATEĽA
− akceptované
− akceptované, definované v bode 1.6
− akceptované, dokumentácia vypracovaná
formou doplnenia a vypustenia pôvodného
textu, grafika formou náložiek
− akceptované, v rámci oznámenia pri
prerokúvaní došlo k chybe v písaní, všetky
materiály ako i materiály do zastupiteľstva sú
pripravené so správnym názvom „ÚPN mesta
Brezno – Zmeny a doplnky č. IX.“
− akceptované
− akceptované v platnom texte, osobitná
kapitola bude vytvorená v rámci
pripravovanej aktualizácie ÚPN

− akceptované v predkladanej dokumentácii, po
preskúmaní je možné konštatovať, že
nedochádza k novým javom, ktoré neboli
− odstrániť preklepy z textovej časti návrhu „Zmena a doplnok
riešené v predchádzajúcich etapách a ostáva
č. IX“
v platnosti platná rozpiska
− textovú aj grafickú časť zmeny IX overiť odtlačkom pečiatky
− akceptované
spracovateľa
− akceptované
− upozorňuje na povinnosť vyplývajúcu z § 28 stavebného
zákona, podľa ktorého zmeny a doplnky platného ÚPN treba − berie sa na vedomie

VYHODNOTENIE PRIPOMIENOK ÚPN MESTA BREZNO – ZMENY A DOPLNKY Č. IX

SUBJEKT, Č. LISTU, DÁTUM Pripomienky
uložiť do troch mesiacov od schválení

STANOVISKO OBSTARÁVATEĽA

Krajský pozemkový úrad v BB
List.č. 2009/0118
Zo dňa: 31.3.2009

udeľuje súhlas podľa § 13 a 14 ods. 1 zák. 220/2004 Zb. na lokality 5/3 a 5/3a
riešené v ÚPN mesta Brezno - Zmeny a doplnky IX za týchto podmienok:
− zabezpečiť základnú starostlivosť o poľnohosp. pôdu až do realizácie výstavby
− poľnohospod. pôdu odsúhlasenú tunajším úradom použiť
na nepoľnohospodárske účely len na základe právoplatného rozhodnutia o vyňatí
− pri realizácii odsúhlaseného zámeru minimalizovať zábery poľnohospodárskej
pôdy.
− vykonať skrývku humusového horizontu poľnohospod. pôdy

− berie sa na vedomie

Krajský úrad ŽP v BB
List.č. 2009/00633
Zo dňa: 29.4.2009

Kladné vyjadrenie podľa § 9 zákona č. 543/2002 Z.z. v platnom znení

− berie sa na vedomie

Regionálny úrad verejného
zdravotníctva BB
List č. 2009/01521
Zo dňa: 9.4.2009

− RÚVZ podľa § 13 ods. 3. b) zákona 355/2007 Z.z. k predloženému návrhu
vydáva súhlasné stanovisko.

− berie sa na vedomie

Úrad BBSK v Banskej Bystrici,
odbor regionálneho rozvoja, ÚP a
ŽP
List č.: 4179/2009/ODDUPZP003
Zo dňa: 31.03.2009

− Vzhľadom k tomu, že ÚPD- ÚPN mesta Brezno- zmeny a doplnky č. − berie sa na vedomie
IX nie je vypracovaná v rozpore s rozvojovými zámermi
vyplývajúcimi z ÚPN VUC BB kraja, jeho Zmien a doplnkov, úrad
BBSK odbor RR,ˇUP a ŽP súhlasí s predloženým návrhom ÚPD
bez pripomienok

− berie sa na vedomie
− berie sa na vedomie, bude rešpektované
v povoľovacích procesoch
− bude akceptované v ďalšom konaní
− bude akceptované v ďalšom konaní

