Obec Smižany

V Smižanoch
21.5.2018
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Oznámenie o prerokovaní

ZaD 4/2018 ÚPN - O Smižany, žiadost'

Obec Smižany, ako príslušný orgán územného plánovania, Vám v zmysle §22 vo väzbe na § 31 zák. č.
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov (stavebný
zákon)

oznamuje prerokovanie návrhu
"Územný plán obce Smižany - Zmeny a doplnky 4/2018" (ZaD),
V ZaD sa rieši úprava spôsobu využitia plochy verejnej zelene v centrálnej časti obce na časti p.
č. 1315/10, tak že na 3 % plochy sa pripúšťa aj ďalšie, v záväznej časti špecifikované využitie.
Upozorňujeme, že v zmysle § 22 ods. 5 stavebného zákona, samosprávnemu kraju a dotknutým
orgánom štátnej správy vyplýva povinnosť oznámiť svoje stanovisko k prerokovanému návrhu
do 30 dní odo dňa, doručenia tohto oznámenia, preto toto oznámenie považujte zároveň za
žiadosť o stanovisko. Zároveň zo znenia tohto odseku vyplýva, že ak sa tento dožiadaný orgán
v tejto určenej lehote nevyjadrí" predpokladá sa, že nemá k návrhu ZaD ÚPN - O pripomienky.
V zmysle § 22 ods. 1, sú ostatní oprávnení podať v rovnakej lehote svoje pripomienky.
S návrhom ZaD ÚPN-O Smižany sa môžete oboznámiť vo výveske obecného úradu a na
obecnom úrade - na stavebnom oddelení počas pracovných dní a na internetovej stránke obce
www.smizany.sk
Kompletný elaborát návrhu ZaD ÚPN - O Smižany a pôvodný ÚPN - O Smižany
Je
k nahliadnutiu na Obecnom úrade v Smižany.
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Obecný úrad
Nám. M. Pajdušáka č. 50

053 II Smižany

Ing. Michal Kotra
starosta obce

tel.: 053/4431483
fax 053/4431 132

Rozdeľovník:
l. Okresný úrad Košice, odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie územného plánovania, Komenského 52, 041
26 Košice
2. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, št. správa OPaK, Komenského 52, 041 26
Košice
3. Okresný úrad Spišská Nová Ves, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikovo námestie 5, 052 Ol
Spišská Nová Ves
4. Okresný úrad, odbor krízového riadenia, Štefánikovo námestie 5, 052 Ol SNV
5. Okresný úrad, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Štefánikovo nám. 5,052 O l Spišská Nová Ves
6. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Spišskej Novej Vsi, Brezová 30, 052 O l Spišská Nová
Ves
7. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Mickiewiczova 6,0520\
Spišská Nová Ves
8. Úrad Košického samosprávneho kraja, Nám. Maratónu mieru l, 04266 Košice
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