Informácia pre verejnosť podľa § 24 ods. 1 a oznámenie o predložení zámeru podľa § 23
ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o EIA“).
K spisu číslo: OU-BB-OSZP3-2019/019370
Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie Ľ. Štúra 1,
974 05 Banská Bystrica, oznamuje verejnosti, že navrhovaná činnosť - NOVOSTAVBA
BYTOVÉHO DOMU S POLYFUNKCIOU – STATICKÁ DOPRAVA podlieha
zisťovaciemu konaniu podľa § 18 ods. 2 písm. b) zákona o posudzovaní vplyvov.
Okresný úrad Banská Bystrica
Odbor starostlivosti o životné prostredie
Námestie Ľ. Štúra 1
974 05 Banská Bystrica
BYTOVÉHO
DOMU
Názov
navrhovanej NOVOSTAVBA
S POLYFUNKCIOU – STATICKÁ DOPRAVA
činnosti
KN C- 2636/4; 2635/2, 2635/3, 2630/4, 2634/1, 2636/1,
Miesto realizácie
2636/9, 2636/11, 2636/12, 2636/13, 2637/3, 2651/1, 2651/14,
2651/21, 5406/7, KN E - 1-1864/1
Kraj: Banskobystrický kraj
Okres: Banská Bystrica
Obec: Banská Bystrica
Katastrálne územie: Banská Bystrica
Účelom navrhovanej činnosti je vybudovanie 137 parkovacích
Predmet činnosti
miest pre zabezpečenie potrieb statickej dopravy bytového
domu s polyfunkciou. Statická doprava bude zabezpečená v
interiéri objektu, odstavné stojiská sú navrhované aj pred
polyfunkčným bytovým domom na Hurbanovej ulici.
TYRION, s. r. o.
Navrhovateľ
Janka Kráľa 5
974 01 Banská Bystrica
IČO: 51 181 126
Príslušný orgán

a) Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný
orgán štátnej správy podľa § 3 ods. 1 písm. e) zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácii
miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, podľa § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o
životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov a podľa § 3 písm. k) a § 56 písm. b) zákona o EIA, začal podľa § 18 ods. 3
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších
predpisov, správne konanie vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov na
životné prostredie dňom 14.05.2019 doručením zámeru navrhovateľom.
b)

Informácie o zámere k navrhovanej činnosti, ktorá je predmetom tohto konania je
možné získať u príslušného orgánu a povoľujúceho orgánu.

c)

Druh požadovaného povolenia pre realizáciu navrhovanej činnosti:

1. Záväzné stanovisko príslušného orgánu posudzovania podľa § 38 ods. 4 zákona o
posudzovaní.
2. Stavebné povolenie podľa § 66 stavebného zákona.
3. Povolenie na uskutočnenie vodnej stavby ako aj jej povolenie na uvedenie do prevádzky
podľa § 26 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č.
372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších
predpisov (ďalej len „vodný zákon“).
4. Povolenie na osobitné užívanie vôd podľa vodného zákona:
- povolenie na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd alebo do
podzemných vôd podľa § 21 ods. 1 písm. d).
5. Povolenie príslušného cestného správneho orgánu na pripojenie pozemnej komunikácie a
zriadenie vjazdu z cesty alebo miestnej komunikácie podľa § 3b ods. 1 zákona č. 135/1961
Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len
„cestný zákon“).
6. Povolenie na čiastočnú / úplnú uzávierku cesty podľa § 7 zák. č. 135/1961 Zb. o
pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.
7. Určenie použitia dopravných značiek a dopravných zariadení v zmysle zákona č. 135/1961
Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, zákona 8/2009
Zb. o cestnej premávke a vyhlášky MV SR č. 9/2009 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon o cestnej
premávke počas uzávierky a obchádzky cesty.
d)
Neuvádzame.
e)

Relevantné informácie sú sprístupnené v Informačnom systéme EIA/SEA na adrese:
www.enviroportal.sk.

Podľa § 23 ods. 3 zákona o EIA dotknutá obec do troch pracovných dní po doručení
zámeru navrhovanej činnosti informuje verejnosť na svojom webovom sídle, ak ho má
zriadené, a na úradnej tabuli obce a zároveň oznámi, kde a kedy možno do zámeru
navrhovanej činnosti nahliadnuť, v akej lehote môže verejnosť zasielať pripomienky a miesto,
kde sa môžu pripomienky podávať, pričom zabezpečí sprístupnenie zámeru navrhovanej
činnosti pre verejnosť najmenej po dobu 21 dní od zverejnenia informácie o jeho doručení.
f)

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k zámeru navrhovanej činnosti
príslušnému orgánu do 21 dní od jeho zverejnenia podľa zákona o posudzovaní vplyvov
na adresu:
Okresný úrad Banská Bystrica
Odbor starostlivosti o životné prostredie
Námestie Ľ. Štúra 1
974 05 Banská Bystrica
Písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď bolo v určenej lehote doručené
dotknutej obci.
Povoľujúci orgán Mestský úrad Banská Bystrica, stavebný odbor, Československej
armády 26, 974 01 Banská Bystrica
Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné
prostredie, Námestie Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica

