Oznámenie výsledku vybavenia petície

Vybavovateľ petície: Mesto Považská Bystrica
Názov petície: Petícia proti plánovanej výstavbe bytového domu na pozemku
nachádzajúcom sa oproti bytovému domu č. 1449 na sídlisku SNP, Považská
Bystrica
Text:
My, podpísaní občania, dotknutí plánovanou výstavbou bytového domu na pozemku
nachádzajúcom sa oproti bytovému domu č. 1449 na sídlisku SNP v Považskej
Bystrici, parcele KNC 2636/1 (ihrisko), ktorý je vo vlastníctve mesta Považská
Bystrica,
odmietame túto plánovanú výstavbu
Odôvodnenie:
Petícia je spísaná z dôvodu vyjadrenia nášho nesúhlasu s plánovanými zámermi
mesta, čo je nižšie popísané.
Sme toho názoru, že táto výstavba negatívne ovplyvní životné podmienky v našom
bytovom dome najmä blízkosťou objektu, zvýšeným dopravným ruchom,
zaťaženosťou existujúcej a už teraz preťaženej komunikácie, zaťažením ovzdušia
škodlivými exhalátmi pri zvýšenom počte vozidiel, nebezpečenstvo úrazu (pri
komunikácii nie je chodník) hlavne pre malé deti, problémy sú už aj teraz
s nedostatkom parkovacích miest. Obyvatelia bytového domu sú nútení parkovať aj
na trávnatej ploche, čo by sa vyriešilo dobudovaním parkovacích miest na časti tejto
plochy, nakoľko parkovať sa dá len na jednej strane bytovky, z druhej strany je pešia
zóna.
Odmietame snahy o neustále zhoršovanie nášho životného prostredia, pri súčasnom
znižovaní plôch zelene a športovísk, čo má dopad na zdravie všetkých obyvateľov.
Tiež si myslíme, že nie je vhodné stavať v takej tesnej blízkosti materskej školy
s detským ihriskom, touto výstavbou by došlo k tieneniu predmetného ihriska.
V územnom pláne mesta Považská Bystrica sa uvádza, že MČ SNP je hmotovopriestorovo stabilizovaná časť Považskej Bystrice a ďalší rozvoj tejto mestskej časti
by mal mať podobu postupného vylepšovania kvality obytného prostredia (využitie
podkroví, strešné nadstavby, modernizácia, rekonštrukcia zelene).
Podpisové hárky obsahujú nasledovný text:
„Petícia proti výstavbe bytového domu na pozemku nachádzajúcom sa oproti
bytovému domu č. 1449 na sídlisku SNP, Považská Bystrica“.
Je kvórová:
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Zdôvodnenie vybavenia:
K „Petícií proti plánovanej výstavbe bytového domu na pozemku
nachádzajúcom sa oproti domu č. 1449 na sídlisku SNP, Považská Bystrica“,
uvádzame nasledujúce:
V rámci rozvojových a strategických zámerov Mesto Považská Bystrica
v uvedenom priestore nikdy neuvažovalo so zahusťovaním bytovej výstavby. Mesto
Považská Bystrica sa sústredilo hlavne na doriešenie problémov statickej dopravy,
technickej infraštruktúry a možnosti využitia voľných priestorov na dobudovanie
adekvátnych priestorov na voľnočasové aktivity obyvateľov v súlade s platným
územným plánom Mesta Považská Bystrica.
Na predmetnej ploche bola v minulosti rámci plánovaného projektu
„Revitalizácia vodného toku Domanižanka a priľahlého urbánneho územia
v intraviláne Mesta Považská Bystrica, v územných obvodoch Zakvášov a sídlisko
SNP“ vypracovaného v marci 2010 AWE Ateliérom, spol. s r.o., Vodárenská 96, 921
01 Piešťany – Ing. Evou Wernerovou plánovaná Športovo – stretávacia zóna
s navrhovaným polyfunkčným športovým ihriskom slúžiacim pre sídlisko SNP (objekt
SO 06), s plánovanými verejnými hygienickými zariadeniami (objekt SO 07)
a mobiliárom – lavičky, smetné koše, stojan na bicykle a spevnenými plochami
a chodníkmi.
Podľa platného Územného plánu mesta Považská Bystrica, ktorý bol schválený
Mestským zastupiteľstvom v Považskej Bystrici uznesením č. 49/a/2008 bod C-1 zo
dňa 03. 07. 2008 bod C-1 (záväzná časť bola vyhlásená VZN č. 6/2008 schváleným
uznesením MZ č. 49/a/2008 bod C-2 zo dňa 03. 07. 2008) je predmetná plocha –
časť pozemku parcelné číslo KN-C 2636/7 evidovanom ako zastavané plochy
a nádvoria v zastavanom území obce zapísanom na LV č. 4376 vo vlastníctve
Mesta Považská Bystrica funkčne určená ako zmiešaná vybavenosť (s plošnou
prevahou nekomerčných zariadení) a stanoveným regulatívom UO 01 G a s
maximálne povolenou výškou zástavby 2 nadzemné podlažia + podkrovie.
Územie tohto mestského bloku slúži primárne na umiestňovanie plôch
nekomerčnej občianskej vybavenosti (najmä areálových školských, sociálnych,
zdravotníckych, kultúrnych, správnych a cirkevných zariadení a ďalších
verejnoprospešných a nevyhnutných činností, ktoré zabezpečuje priamo obec, vyšší
územný celok alebo štát).
Mesto Považská Bystrica nemá v pláne zámer výstavby Vami uvádzaného
bytového domu, v rozpočte Mesta nie sú rezervované žiadne finančné prostriedky
na takúto výstavbu.
Mesto Považská Bystrica ako príslušný stavebný úrad zatiaľ neeviduje žiadosť
na vydanie územného rozhodnutia, resp. stavebného povolenia na výstavbu
bytového domu na uvedenom pozemku z radov fyzických a právnických subjektov.
Na Mestský úrad v Považskej Bystrici do dnešného dňa nebola doručená žiadosť
o stanovisko k uvedenému zámeru.

