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Mestské zastupitel'stvo v Banskej Bystrici v zmysle ustanovenia

§ 11, ods. 4, písmeno c) a g) zákona c.

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorsích predpisov, a v súlade s ustanovením § 26 ods. 3 a § 27
ods. 3 zákona c. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorsích predpisov
(stavebny zákon)

vydáva toto Vseobecne závazné nariadenie Mesta Banská Bystrica, ktorym sa vyhlasuje

závazná cast* Územného plánu mesta Banská Bystrica - Zmeny a doplnky IV. etapa

§1
Ucel nariadenia

Tymto Vseobecne závaznym nariadením (d'alej len VZN) Mesto Banská Bystrica vyhlasuje záváznú cast'

Územného plánu mesta Banská Bystrica s - Zmeny a doplnky IV. etapa chváleného uznesením c. 721/2017-

MsZdña7. februára 2017.

§2
Rozsah platnosti

VZN je platné pre územie mesta Banská Bystrica vymedzené hranicami katastrálnych území Banská
Bystrica, Radvañ, Kostiviarska, Sásová, Podlavice, Kremnicka, Senica, Salková, Ul'anka.

§3
Závazná cast' územného plánu

Neoddelitel'nú súcasf tohto VZN tvorí Závazná cast' Územného plánu mesta Banská Bystrica - Zmeny a
doplnky IV. etapa v rozsahu;

a/

Textová casf

- kapitola

so stanovením zásad

B.20. Závazná cast',

ktorá obsahuje regulatívy územného rozvoja

priestorového a funkdného vyuzívania územia a verejnoprospesnych stavieb

uvedená v Prílohe c. 1 tohoto nariadenia v rozsahu nasledovnych kapitol:
B.20.1. Zásady a regulatívy priestorového usporiadania a funkcnéného vyuzívania územia
B.20.2.

Urcenie prípustnych, obmedzujúcich alebo vylucujúcich podmienok na vyuzitie jednotlivych

plóch a intenzitu ich vyuzitia a urcenie regulácie vyuzitia jednotlivych ploch - Zásady a regulatívy
priestorového a funkcného usporiadania castí mesta
B.20.3. Zásady a regulatívy umiestnenia obcianskeho vybavenia územia
B.20.4. Zásady, regulatívy a limity umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia územia
B.20.5. Zásady, regulatívy a limity zachovania kultúrno-historickych hodnót, ochrany a vyuzívania
prírodnych zdrojov. ochrany prírody a tvorby krajiny, vytvárania a udrziavania ekologickej stability
vrátane plóch zelene

B.20.6.

Zásady, regulatívy a limity starostlivosti o zivotné prostredie

B.20.7.

Ostatné zásady, regulatívy a limity

B.20.8. Vymedzenie zastavaného územia

B.20.9. Vymedzenie ochrannych pásiem a chránenych pásiem a chránenych území podl'a osobitnych
predpisov

B.20.10. Plochy na verejnoprospesné stavby, na vykonanie deíenia a scePovania pozemkov, na asanáciu
a na chránené casti krajiny
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B.20.11. Urcenie, na ktoré casti obceje potrebné obstaraf a schvalit' územny plan zóny
B.20.12. Zoznam verejnoprospesnych stavieb
B.20.13. Schéma závaznych casti riesenia a verejnoprospesnych stavieb
B.20.I4. Zoznam vybranych pojmov a skratiek pouzitych v závaznej casti

b/

Grafícká casf Závazná casf, uvedená v Prílohe c. 2 tohoto nariadenia, ktorá obsahuje:

1.

vykres c.3a — Priestorové usporiadanie a funkcné vyuzitie územia - v znení Z a D IV. etapa

2.

vykres c.4 - Verejné dopravné vybavenie - v znení Z a D IV. etapa

3.

vykres c.7a -

Regulativy a limity funkcneho a priestoroveho vyuzívania územia - Funkcné a

vyskové regulativy - v znení ZaD IV. etapa
4.

vykres c.7b -

Regulativy a limity funkcneho a priestoroveho vyuzívania územia - Priestorotvorné

regulativy (prvky vyznacené v legende ako závazné- vrátane legendy schémy základnej priestorovej
struktúry územia) - v znení ZaD TV. Etapa
5.

vykres c. 10 - Zoznam verejnoprospesnych stavieb - v znení ZaD FV. etapa

Ulozenie a sprístupnenie územnoplánovacej dokumentácie
Schváleny

Uzemny plan Mesta

Banská Bystrica vrátane Zmien a doplnkov I., II.

a IV. etapa je

ulozeny

a sprístupneny k nahliadmitiu:
a)

lx na Meste Banská Bystrica, Mestsky úrad - odbor uzemného plánovania a architekta mesta

b)

lx na Meste Banská Bystrica, Mestsky úrad - stavebny úrad

c)

lx naOkresnom úrade Banská Bystrica, odbor vystavby a bytovej politiky

d)

Kompletná textová aj grafícká casf Uzemného plánu mesta Banská Bystrica je zverejnená na webovej
stránke mesta Banská Bystrica - www.banskabvstrica.sk

§5
Záverecné ustanovenia

Toto Vseobecne závazné nariadenie mesta Banská Bystrica schválilo Mestské zastupitel'stvo v Banskej
Bystrici na

zasadnutí dña 7. februára 2017 uznesením c. 721/2017-MsZ a

nadobúda úcinnosf 15. marca

2017.
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Prfloha 11 VZNc. 2/2017

Text v nasledovnych kapitolách sa mení nasledovne:

dopíñany text

aaaaaaaoaaaa

vypúst'any text

aaaaaaaaaaaa

B.20.1.

Zásady a regulatívy priestorového usporiadania

a fühkcnt^Qy^tíííyariia územia
B.20.1.1.

Zásady a regulatívy celomestskej koncepcie

Kapitola bezzmeny

B.20.1.2.

Zásady a regulatívy priestorového a funkcného usporiadania casti
mesta

Text sa mení v podkapitole B.20.1.2.7. nasledovne:

B.20.1.2.7.

Zásady a regulatívy priestorového a funkcného usporiadania
casti mesta Vil - Majer

I)

Pri riadení urbanistickeho rozvoja casti mesta Vil Majer zonfadnit' jej specifické postavenie ako
casti mesta sminimálnymi odlisnost'ami rozvoja byvania a obcianskeho vybavenia, ktorej
hlavnou rozvojovou funkciou je vyroba funkcne a priestorovo nadvázujúca na pripravovany
priemyselny park Majer-Salková.

II)

V rámci koncepcie rozvoja

sa vtejto casti mesta zamerat' predovsetkym

na

prestavby

a rekonstrukcie jestvujúcich objektov so zachovaním polyfunkcnosti prostredia casti mesta Vil
Majer.

III)

Respektovat' uvedené koncepcné zámery ¿asti mesta Vil Majer obsiahnuté v návrhu do r. 2025,
pri uskutocñovaní urbánneho rozvoja nasledovne:

1)

rozvoj vyrobnych plóch v nezastavanej severovychodnej casti územia casti mesta Vil Majer
ako súcast' priemyselného a technologického parku - jednej z hlavnych aktivít vychodnej
rozvojovej osi,

2)

rekonstrukcia byvalého areálu panelárne s uvazovanou zmenou jeho funkcného vyuzitia z
vyroby na areál sportu, rekreácie, oddychu a zábavy, a jeho zaclenenie do kontextu

celomestskych sportovo-rekreacnych aktivít uvazovanych v rámci rehabilitácie Hrona v
mestskom organizme,

3)

zberná komunikácia od krizovatky Majerskej cesty az po terajsiu cestu 1/66 (ako súcast'
navrhovaného vonkajsieho mestského okruhu) s mimoúrovñovym napojením na rychlostnú
cestu Rl.

IV)

Z hladiska funkcie byvania pocítat' na území casti mesta Vil Majer do roku 2025 s jej rozvojom
len v rozsahu 20 b.j. v malopodlaznych polyfunkcnych bytovych domoch v centrálnej casti CM {v
rámci jej revítalizácie).
Názov lokality

Majer

UO
10

Polyfunkcné
bytové domy

Bytové

Rodinné

domy

domy

0

0

S urcitou moznostou zvysenia poctu bytov v tejto casti mesta pocítat' len realizáciou nadstavieb

adostavieb jestvujúcich rodinnych domov vzastavanom území Majera. Konkrétne moznosti
vyhodnotif na základe speciálneho dokumentu - Územného generelu byvania.
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V)

Pri rozvoji obcianskeho vybavenia pocítat' na území casti mesta Vil Majer v rámci navrhu do roku
2025 len s rozptylovymi zariadeniami v rámci jestvujúcej zástavby casti mesta Vil Majer
funkcnou premenou póvodného vyuzívania objektov.

VI)

Z hfadiska rozvoja rekreácie a Sportu uvazovat' na území casti mesta Vil v rámci navrhu do roku
2025 len s vyuzitím btfvalého areálu panelárne na sportovo-rekreacné aktivity.

Vil) S plochami zelene uvazovat' na území casti mesta Vil Majer v rámci navrhu do roku 2025 najmá
1)

vytvorením pásov rekreacno-ochrannej zelene

a)

medzi joctvujúcimi vybavfínostno obsluzno'vvrobnvmi plochami navrhovanou zbernou
komunikáciou a tokom Hrona,

b)

medzi

jostvujúcimi—vyrobno obfilugnymí—a—navrhovanftni—vyrobnymi—plochami

navrhovanou zbernou komunikáciou a Selcianskym potokom,

c)

medzi

iednotlivvmi

funkcntimi

plochami

a zbernou

komunikáciou

{¡estvuiúcou

a navrhovanou)

2)

ako so súkromnou zeleñou v rámci jestvujúcich plóch zastavanych rodinntfmi domami.

VIII) Z hladiska vyrobnych funkcií respektovaf v tejto casti mesta do roku 2025 jestvujúce plochy a
zariadenia vyroby a vyrobnych sluzieb s tym, ze je mozná aj ¡ch funkcná zmena. S novymi
plochami

vyroby

uvazovat'

v

sevef&v^chodnej

éasti

CM

Vil

Majer

v súcinnosti s rozvojom priemyselného a technologického parku Majer-Salková.
IX)

Zásady a regulatívy dopravného rieSenia v CM Vil Majer sú uvedené v kapitole B.20.4.1. Zásady,
regulatívy a limity dopravného vybavenia.

X)

V súvislosti s ochranou intravilánu mesta pred povodñami pocítaf v tejto CM v rámci navrhu do
roku 2025 s vodohospodárskymi stavbami na Hrone (Banská Bystrica, ochrana intravilánu pred

XI)

povodñami).
S budovaním novtfch zariadení technického vybavenia {okrem budovania nevyhnutnych sietí
a zariadení

zlepsujúcich

zásobovanie

CM Vil Majer

vodou

a energiami,

ako

aj

jej

odkanalizovanie) v tejto casti mesta v rámci navrhu do roku 2025 nepocítat'.
Ostatné podkapitoly text bezo zmeny

B.20.2.

Urcenie prípustnych, obmedzujúcich alebo vylucujúcich podmienok
na vyuzitie jednotlivych plóch a íntenzitu ich vyuzitia, a urcenie

regulácie vyuzitia jednotlivych plóch

- Zásady a regulatívy priestorového a funkcného usporiadania casti

Kapitola bez zmeny

B.20.3.

Zásady a regulatívy umiestnenia obcianskeho vybavenia územia

Kapitola bez zmeny

B.20.4.

Zásady, regulatívy a limity umiestnenia verejného dopravného a
technického vybavenia územia

Kapitola bez zmeny
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B.20.5.

Zásady, régulatívy a limity zachovania kultúrno-historickych hodnot;
ochrariy a vyúzívania prírodntfch zdrojov, ochrany prírody a tvorby
krajiny, vytvárania a udrziavania ekologickej stability vrátahe ploch

zelene
Kapitola bez zmeny

B.20.6.

Zásady, régulatívy a limity starostlivosti o zivotné prostredie

Kapitola bez zmeny

;B.20.7.
Kapitola bez zmeny

B.20.8.

Vymedzenie zastavaného územia mesta

Kapitola bez zmeny

B.20.9.

|

Vynte^^itM P^ánnílh pásern

psóbifhfcli predití
Kapitola bez zmeny

B.20.10.

Plochy na verejnoprospesné stavby; na vykonanie delenia a
scel'ovania pozemkov, na asanáciu
a na chránené Éasti krajiny

Kapitola bez zmeny

B.20.11.

Urcenie, na ktoré casti obce je potrebné obstarat'
a schválit'územny plánzóny

Kapitola bez zmeny

B.20.12.

Zoznam verejnoprospesnych stavieb

Kapitola bez zmeny

B.20.13.

Schéma záváznych castí riesenia a verejnoprospesnych stavieb

Text kapitoly sa mení nasledovne:
Schémou zaváznych castí a verejnoprospesnych stavieb v zmysie poziadaviek Stavebneho zákona
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a vyhl. c. 55/2001 Z.z. sú vzhladom na rozsah prvkov je:

I)
II)

Textová cast - kaoitofa B.20 - Závazná éasf v znení iednotlivvch zmien a doplnkov:
Grafická cast - nasledovne vvkresv arafickei ñasti v znení iednotlivvch zmien a dopinkov:
•

vykres c. 10 - Verejno-prospesné stavby a následné ÚPN Z,

•

vykres c. 7a - Regulatívy a limity funkcného a priestorového vyuzívania územia - Funkcné
a vyskové regulatívy a limity,

•

vykres c. 7b - Regulatívy a limity funkcného a priestorového vyuzívania územia Priestorotvorné regulatívy (prvky vyznacené v legende ako závázné - vrátane legendy schémy
základnej priestorovej struktúry územia)

•

vykresc.7c-Regulatívy

a limity

funkcného

a priestorového

vyuzívania

územia

-

Limity územia (prvky vyznacené v legende ako závázné - vrátane legendy schémy základnej
priestorovej struktúry územia)

•

vykres c. 6b - Ochrana prírody atvorba krajiny (v rozsahu textu závaznej casti ÚPN mesta
Banská Bystrica),

•

vykres c. 5a - Verejné technické vybavenie - vodné hospodárstvo (v rozsahu textu závaznej

casti ÚPN mesta Banská Bystrica)
•

vykres c. 5b - Verejné technické vybavenie - plyn a teplo (v rozsahu textu závaznej casti ÚPN
mesta Banská Bystrica)

•

vykres c. 5c - Verejné technické vybavenie - elektrická energía a telekomunikácie (v rozsahu

textu závaznej casti ÚPN mesta Banská Bystrica)
•

vykres c. 4

-Verejné dopravné vybavenie

(v rozsahu textu závaznej casti ÚPN mesta

Banská Bystrica)
•

II)

vykres c. 3a - Priestorové usporiadanie a funkcné vyuzitie územia

Vyssie uvedené vykresy tvoria prílohu Závaznej casti ÚPN mesta Banská Bystrica v nasledovnej
podobe

•

analógová (tlacená forma) - kompletné vytlacené vykresy v mierke 1:10.000 vrátane legendy

•

digitálna forma - kompletné vykresy vrátane legendy vo fórmate jpg. pricom sú súcast'ou
závaznej casti ulozenej v zmysle § 28 Stavebného zákona.

B.20.14.

Zoznamvybranychpojrriov a skratiekpouzit^chv závaznej casti

Kapitola bez zmeny

B.20.14.2.

Zoznam skratiek

Kapitola bez zmeny

strana 4

ÚZEMNY PLAN MESTA BANSKÁ BYSTRICA
PRIESTOROVÉ USPORIADANIE A FUNKCNÉ VYUZITIE UZEMIA

LEGENDA

Doprav»

tiranice

stav

navrti

(lavrh

Hranica rieíenéfia úiemia

CU

Hranica tasa masía
Hraruca urbanislického obvodu

Tectinické vybavenla - ijiemie s B¡ochami a ranadeniairt 2ásobovBnia vodou

Záklaüny komunkainy s>«lém - dopravné oknihy a rartály

1

PT02

Technlcke vybaverlB - üremie s piocfiam a íaHaifcnlarrt odvtóianla odpadovycfi vid - COV

Základny komunikacny syslém - aopravn* nknjhy a rartüiy- luna)

osa=;

PT03

TecfinicKé vybaven¡e - úienve s plochant a ariadeniami rasobovana BleWrickou anergiou

ZáWadny komunikaíny 5)fs16m - znemé komunitóüe B1, B?

PT05

Technické vybavenle - úiitmía s ptocbsmi a atriaderrisfri iásooovanla laplum

1

Hfartca cenlrflnsj meslskai ióny

Clslo urbanrrtckéíio obvoflu

kódfunkcnéru

vyiiíiOs

PB 01

Byvanla-ijismieíasiavanSnwirviímiiJoínami do2 UPa bylovymi domami do 4 HP

PO 01

VyMvsnia - inemie oaiiarakeMo vyDavwiia a soesalnai mlraíinjidüry

pRn,

Byvanie-úiemieaslmaniíodinnynidoriami do2NP. bytovymi Comam) do 4 NP

PZ 03
P7 M

a bytovymf doma™ nad4 NP

Podyfw*ín¿ zSslavta - üzomoíasíavanfl hytovjmi dcmami nsd 4 h'P a c«iaíiskyni vytavstilm
Pdy*LT*ító ElstóvDa ■ Oühtib laslavaíia rodinníml domami do 2 Np. bytovyml flotnami üo 4 NP

rí- "*

a obfcanekym vytHvenlm

PZ 01

Polyfunkiná láslavba - územle zasavanfi obá'anstyni vybavonlm. vyroboj a skladmi

P2 02

PofjrtJnüína TiMavba - úiemleiaslavané dopravr/ml ariadenaml a obüanskym vytavenlm

PS 01

SpcnovG vytwvenle ■ územie soSDonnvytni tíocliaml a isnafleiiaiTil

PS02a
■■■

ByvanlB - úrarme zaslevané bylovyrrc domami nad 4 NP

PB02

™^

ÜIlí íiiü

Sp^ovo-rekfefl^wvyba

PS 02E)

Spcrinvo-reiLiaaiié vyba

.B naviaani na iastavatá Úmme

PO 01

Dopravné v>iiavBnie - úz

e iaslavané dopravnymi objetómi a zariatteniam"

PV 01

Vyroba a sklady - uzufnie

savané objaklmi 3 latisdeniam pnertiyuelného a [edmulogického parku

PV 02

VjrotJa s sklacíy - oslslné jzwrre last

né vjiobnynii a stJ3dovymi otnsklmi a zarlsiteiiain

PofooliDBpodJrsiia ifjmba a sluüj/ - lüamio zastavauó polnohospodirekynii vyrobnyira zanadenia

i ü;

mu

PT06

Tectínické vybauBrlo - územia s plochami a ranadenlími elektronickych komumlisdl

ZE01

íc'añ - lasopark

Zaleft - prime5!st[y les

Funkcné plochy

náviti

RycHosIná ees la

PT01

Hraitica usIavariAlio Ú2sma

34

kúd lunstvyuijtií

PO CM

'«'O'iirtstické vytavenie ■ feerrae raitavan* oojoiilmi a isnedenaml aaroiunanu

2EDB

«»af"kevyl)avenie3ie(Bñ-rariadenia(nafsliejhotat>cktiiahrady

PRCH 01 Reiasainé byvarte - üieme lasiavané rekipainym Somami a ctiatsm

PRCH 02 Rek^Biné byvBina ■ úieme lariavané lokroaínyrre don»™, ciialami a rodir^írm doman»
PS 03

2mnS Saotiové vybaverae - ú¡em/e soímnymi SpotlovjTn plochamr a zanadertami

PO 05

Peíie a prtesloroifé vyftavenie - námesiia a pneslranstva

PV 04a

SWDdMKBrua. uprsva a likvidaoa TKO . iiffimi ragionáln^ Ekléffky aja) ?arraoanl

PV Wb

Sktádkovarae, úprava a l&viclaria TKO - ibemo Wedonífto odiíadu

Peíie a prieslorové vybavenio - vybrané peSie komimkitiE. prcpojenia. peSJe ladiüy a kompoaené

ReKulüvacia sMtóky TKO

PV 03
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SH!

slav

Zs.'en - lasy

leiemtná Iral

ZE02

Ze!Bft - "«esná drBwma s oslalní vegetécia

ZE03

Za'Gi"! ■ vBrejno doslupne ps*y a paikov* üoravy

ZE04

Ze-efi • vogalacia ótelo vodnych k*ov s rekieaínou a ocímimou funkdou

ZEO5

Zeleft-spfievodnáidBñkomunlkacllaialeflsiiolaínou sochramoufunkdou

ZE07

navrti

íelezmCnátrar-iunsl

Zelefi ■ zihradkérske osafly

ZE06a

Zosafl-plocíiydntorinovapohfeblsk

Z£05b

2e!afi - piochy onton'rov pro ivieralá
Trvalo tiávnalá pora^t/

Rekreidí ■ iport
5íav

navrti

Omapóda

Kabtnkova a Mdaíkova lamvka

Vodns piocha, vod^y lok

LyfiarsJty vlek

Poldrr

Pesia iLjn^c^á Emsa
Er:f sí':J¡a I raía

Javy navrtinirté na zruSenie

Fcíia Iraí3 doplnkova

^ n ^

Tund na odvEderia vefkych vfld

Ochrana pamlatolc
slav

*""'

návrh

I

I

Patrtslková rererváda Boiská Bystrtea
Ochtanrr* pésmo pamlalkove| nuervácia Banská Bystiica

Nénóni itiilúma pomlalka - obJBW mimo PR (zaplsani v ÚZPF)
Areál národnych kullúmych pamielok (iapJi3nych v OZPP)
Afcél s nároOrtymi fcullúfrymi pamialkami (lanisanytni v ÚZPF)
Odirann* pasmo NKP

taflw lumvtn
Renulliváoe laíobnédo pnesloru
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ÚZEMNY PLAN MESTA BANSKÁ BYSTRICA
VEREJNÉ DOPRAVNÉ VYBAVENIE

LEGENDA
Dopravné plochy

Hranice

stav

■■■I

Hranica neícncho úzcir.m

^^^

Hranica tasli mesla

•■•■ ■

Hranca utbaiuslickiilioubvotJu

47

Letccká doprava - letisko Sliaú

náviti

O? 3000 m TAR-fSRE

Plochy dopravnei a obcianskej vybavennsli

OPILSGP

Pioctiy dnpravnycfi za naden I

0P IL3 ILZ

Pefiía zona. vyCrané namestia a pnestranstvft

Cislo urDanistického obvodu

OP kuiaíovDJ (Jcctiy

Vybrané paSie l'ahy

Hranca zasiavancbo územia -slav

OPMKR

Hrar.ica zastavariého úiemia - návrti

IMJ

Záctiylné parkovisko

OP Mechoflovych plüdi

!■]

Kryéparkoviskolparkovacreobjekty)

OP DiováKkov/ch ptfteti lelistia

Funkcrté plochy

OP wofi neDezoeínym a klarr.hvym

Ploctiy byvanja a vj-bavunosii

Mestská hromadni doprava
sibv

Spotové a ra^rosiaié plochy

OP SRE

Trasa autobusove; Iinky

Plcchy uyroDy
Plochy CDpravy a lechnickej infrailruMúty

OP 9 oDmüdjenlm stavieb VN a VA/

náwih

......

■•■•■•

Trasa Iroieibusovej linky

■■■■■•

••••••

Spdoiné Irasy aiilobusovej a trolejbusovei dopravy

OP svclclncj íostupovcj süstatfy

OP vnülomé omi¡i>(ea¡ck6
OP vodorovnei roviny

Zas;avh7 rneslskej hrorradnaj dopravy

Les

Q

Q

DosijprostzaslaAyMHDSOOm

OP vonkejSie omKdogické

Vodné plochy

OP viiclovícn o pribüíovBeich p

N emolo rová doprava
slav

Costnn doprava

OP ¡áuimového územra leüska

nSvrh

Terén pretiSJkou
Mestská peé>a Irssa doplnkoua

VPD

Turislicka pe£ia Irosa

VPP
OP ND3

RychlosinS cesla

■

■

■

"

■

•

Turislicfié cyklalrasy

Miestna rycriloslná kumunkácia A3

■

■

■

*

■

■

Úíelové cyklciisíy
Mirr.oiJrovñovy pticchod prc pocsich a cyfcüslov

Vetvy krizovaliek rychlosinycn kcmurvkácii

Letecká doprava - hoiíport

Ces!y I. Iricdy a (íoniuniksdíi tnedy ¡31

Cesly II. Iriedy a komunikáce Iriedy B2
Cesty II. Iriefly s homünikace tnedy B2 . lunel

H-BP

S pedal na doprava
stav

KfATO

návrh

Cesty III. Iriedy a kcrnunikácielnetíy B3

H-piechoarn/á plocna
Sedatkováa kaOinkova lanavKa

Komunikaoe Iriedy C'¿

B-9-5-

H-pnfcliiovaaa ronna

Lyíiarsky vlcik

H-rovira stúpania ps v-m '.<

KomunrKsclG Tnedy C3

Qezkárí.ka Iras»

Komunikacie inedjr C3 - tune1
Komunlkácic I ncdy D1

Oct-íanné pasmo komunikácii

¿eleinicná doprava
slav

■

■

H-TLOF

Javy navrhnuté na zru£enie

navth
irat

Poznámka: Cely systém obsluinych komunikácii a komunikácii
nizsieho uyznamu zostáva zachovany (nie sú zakreslené
vsetky obsiuzne a komunikácie nizsieho vyznBmu existujúce
ani [¡e do novych rozvojovych lokalít vzhradom na mierku

a podrobnosf spracovania).

¿eleznicna [raf cleklníikavana ■ 7tíi/cjkofajnenie
2c!cznicna vlccka
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UZEMNY PLAN MESTA BANSKA BYSTRICA
REGULATÍVY A LIMITY FUNKCNÉHO A PRIESTOROVÉHO
VYUZEVANIA ÚZEMIA - FUNKCNÉ A VYSKOVÉ REGULATÍVY A LIMITY
LEGENDA

Rozvcjové zamery

■■■I

Hranlca rieSeného územia

"^"""

Hranica iasti mesta

■■■■■i

34

Hranica urtjanisíického obvodu

Cislo uitanisückéfio obvodu
Hranica zaslavaného üzemia - slav
Hranica zaslavaného územia - návrh
Hranica rantrálnej mestsKej zóny - návrh

Regulatívy funhcnííny vyuiiíla územia
PB01

Byvanie - leemie zastavané bylovymí domami nsd 4NP

PBOZ

Byvanie - územie zastavane rodinnymi domami do 2NP a bytovymi dornami do 4NP

PB03

Byvanie - üzemie zaslavané nxfinnymi tiomami do ZNP. faylovími domami do <JNP a bytovíFni domami nad 4NP

PD01

Dopravne vybavenie - üzemie zastavané úopravnymi ob)ektmi a zaiadenlami

PO01

Vybauenle - üzemie obfianskeho vybavenia a socíálnej infraStruktúry

POO-í

Agrolurisücké /ybavenie - územie zaslavané ot^ektmi a zariadeniam agrolurizmu

PO05

PeSie a prieslorovó vybavenie - vybranó peSie komunikáde, prepojenia, námesJia, priestranstvá, pesie radiály
a kompozicné osi (regiiativom sú vo vykrese vymafené leu vybrané námestia a ptiestianstvá)

PRCH 01

Re"<reaÉné byvarite - iteemie zastavané rekreaCnymi domami a chatami

PRCH 02

RekreaCné byvanie - úzenve zaslavané rekreacnymi domami. ciiatami a rodinnymi domami

Piochy byvania a ob5ianskeho vybavenia

Sportovó a n3hreaánó piochy
Piochy vyroby
Ploctty dopravy a technickej infraátruktúry
Mestská zeleñ
Les

PS01

Sporiové vybavenie - územie so 5poflovymi plochami a zariadeniami

Vorjné plochy

PSOZa

Sporlovo rekreadné vybavenie lesoparfcu a Jeho bezprostredného okolia

Ostatná zeleñ

PS02b

Sport ovo- rekreacné vybavenie naviazané na zaslavané üzemie

PS03

PT01

Zimné Sportové vybavenie - Ú2emie so zimn/mi Sportovymi plochami a zariadeniaml
Tecíinické vybavenie - zósobovanie vodou

PT02

Technické vybavenie - odvádzanie a óstanie odpadovych vod

PT03

Technické vySavenie - zásobovsnie elektrickou energiou

PT05

TecíinlcfíS vyoavenfe - zasobovanie teplom

PTGG

Technické vybaverwe - efeklronické komumkácie

PV01

Viraba a sklady - Qzemie zaslavané Dbjektmi a zariadeniaml priemyselného a tecfinoíogické^io parku

PV02

VyroEía a sklafly - oslatné územie zastavané vyrobnynii a skladovymi objektmi a zariadeniami

PV03

tazba surovín

PV04a

Skládkovanie. úprava a fiKvidáda TKO - územie regionálrej sUadky a jej zariadenl

PVMb

Skládkovanie. úprava a likvldáda TXO - zbeme triedeného odpadu

PVOS

Pornohospodárska vyroba a sluzby - územie zaslavané potnohospodárskymi vyrobnymi zariadeniami a sluzbami

PZ01

Polyfunkíná záslavba - üzemie zaslavané obfiiarskym vybavenim, vyrobou a skladmi

PZ02

PZCA

Polyfunkcná zástavba - ilzemie zaslavaró dopravnymi üariadeniam! a obflanskym vybavenim
Polyfunk£ná záslavba - územie zastavané bytovyml domami nad 4 NP a Dbíianskym vybavenim
PolyfLjnkcná zaslavba • územie zastavané rodinnymi domaml do 2 NP, bylovymi domami do 4NP a obiianskym vybavenim

ZE01

Zelefi - lesopark (KÓü regutativu ríe Je vo vjkrese vyznaCeny)

PZ03

ZE02

Zeleñ - itelesná drevinná vegetada a ostatna zeteñ

ZE03

Zeleñ - verejne prístupnó parky a parttové úpravy

ZE04

Zelen - vegelácia okolo voanych tokov b reKreaínou a ochrannou funkdou

ZE05

Zeleñ - sprievodná zeleñ ttomunikácü s izolainou a ochrannou funkdou

ZE06a

Zeleñ - piochy cintorlnov a potireblsk

ZECSb

Zeleñ - piochy cintorlnov pre zvierata

ZE07

Zeleñ - záhratfkarske osady

ZE08

Obfianske vybavenie a zeleñ - zariadenia krajskej bolanickej záhrady

Uzemny plan mQsta Banská Bystríca

Zmeny a doplnky IV.etapa
Regutatlvy a limity funkcného a príestorového vyuíltla územia
- íunlícné a vySkové regulatívy a limity - legenda
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U1-U27
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ÚZEMNY PLAN MESTA BANSKÁ BYSTRICA
REGULATÍVY A LIMITY FUNKCNÉHO A PRIESTOROVÉHO
VYUZÍVANIA ÚZEMIA - PRIESTOROTVORNÉ REGULATÍVY

LEGENDA
Hranice
Hranica risseného územia
Hranice casti mesla

Hranice urbanistickych obvoüov

Cisio urbanistickéha obrodu

Formotvomé dopravné mestské okruhy

FonnQtvorné dopravné radiály
RycNostná cesta
Oslatrtá foiriiolvomá dopravná ceslná sief

Kompozícné prvky

Kompqzicné osi tvarené peslmi radiálami

verejnyml priesiranslvami a peSímt prepqeniaml
- nezastavatefné plochy
' '
Vyznamny pohradovy uno! - stav
Domlnanty a akcenly

Vyznamny pohFadovy uhol - návrh

Chránené pohlady na územie PR a jej ochranné pasmo

v urbanlstlckej kompozícti mesta
Domlnanty historickych priesiorov
Plochy s mo2nosfou uplatnenla dominánt
v zástavbe mesla - ¡rtoividuálna regulada

Plochy s moínostou uplalnenia akcenlov
Chránené pohfády a priehrady na kultúrnu pamiaiku

IIHIIII

Vyznamny priestorovy útvar mesta

T T T

Vyhliadkoué priBSlory

v okolilej urbanistickej struSítúre

Plochy 5 ¡ndivjduájnou reguládou
(PR Banská Byslrica a jej ochranné pasmo)
Plochy so Spedfickou reguláciou - nezastavatelné plochy
Prirodná kompozitná s¡ef vodnych lokov a ich úpravy, vodna plochy

Javy navrhnuté na zruDenic

Územny plan mesta Banská Bystrica
Zmeny a doplnky IV.etapa
Regulativy a limity funl;cného a príestorového

vyuíitia územia - príestorotvorné regulativy - legenda
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Plochy pre stavby zabczpccujúce úpravu odtokovych pomcrov
Plochy pre verejno-prospesné stavby odpadového fiospodárstva
Plochy pre verejno-prospeáné stavby obcíanskeho vybavenia
Plochy pre verejné éportové zariadenia

LEGENDA

Plochy verejnej zelene

Hranice

Plochy pre verejno-prospesné stavby dopravnó
Hranica rieseného územia

Plochy pre verejno-prospeSné stavby energetiky a spojov

Hranica casfi mesta

Plochy pre verejno-prospesné stavby dopravné - pesia doprava

Hranica urbanistického obvodu
34

Kódy verejnoprospesnych stavieb stanoven^ch pre jednotlivé CM bez blíüej

územnej lokalizácie - ví/znam kódov v Záva'znej Casti ÜPN mesta Banská Bysirica

Oíslo urbanistického obvodu
Hranica zastavaného územia - stav

Ci.'.iV

Hranica zastavaného územia - návrh do r. 2025

DC24

DP02

VK 07

PL 04

SP04

DC2G
DC3B

DP04

PL 05
TP 04

OV02

DP05

VK 08
EE 01

DS01

DPD6

EE 02

TP 05

OK01

DS04

W01
W17
VK01

EE 03

TP 06

OK02

EE 04

SP 01

OZ01

PL01

SPD2

OZ04

VK02

PL 03

SP 03

DH01

Piochy pre líniové verejno-prospeSné stavby dopravné
L-

DB01
DB02

Cestná komunikacná siet'
Zeieznicná siet'

Kabínková lanovka z priestoru Trosky na Urpín

Plochy pre vsrejno-prospesné stavby vodného hospodárstva

■ ■ ■

Úprava mieslnych tokov

Kosliviarska

OS 01

Ostatné Funkcné plochy

|

|

Plochy byvania a vybavenosti

|

|

áportové a rekreacné plochy

i

i

Plochy vyroby

|

|

Plochy dopravy a technickej ¡nfraStruktúry

|

|

Mestská zeleñ

I

^

= =

Túnel na odvedenie veFkych vód

I

r. n zz

Ochranné hrédze na Hrone

1

■ ■ m

Stavby na reguláciu odtoku vody z povotiia

Vodné plochy

Zaríadenia na zásobovania pitnou vodou
Zariadenia na odvádzanie a cistenie odpadovych vód

Centrálna mestská zona

Zona s potrebou obslarania a schálenia ÚPN-Z

Stavby na zasobovanie pitnou vodou
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Stavby na odvádzaníe a cistenie odpadovych vód

Plochy pre líntové verejno-prospesné stavby energetiky a spojov
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Koridor pre pripravované 2 x 400 kV prenosové vedenie ZVN
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Stavby a zariadenia na zásobovanie elektrickou energiou
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Stavby a zariadenia na zásobovanie íeplom

Hranica UPN-Z

Územny plan mesta Banská Bystríca
Zmeny a doplnky IV.etapa

Verejno-prospesné stavby a následné ÚPN-Z
M 1:10 000
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Stavby a zariadenia na zásobovanie plynom
SpracovateF: Ing. arch. Ivica Gasparovicová
Grafické spracovanie: Ing. arch. Ivica GaSparovicová
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Javy navrtinuté na zruóünie
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Územny plan mesta Banská Bystríca
Zmeny a dopinky tV.etapa

Verej no-pros pesné stavby a následné ÚPN-2
M 1:10 000

Spracovatel": Ing. arch. Ivica GaSparovicová
Grafické spracovanie: Ing. arch. Ivica Gasparovicová
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