MESTO SPIŠSKÉ VLACHY
SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy
email:msuspv@spisskevlachy.sk
web:www.spisskevlachy.sk

Verejná vyhláška
o zverejnení oznámenia o začatí obstarávania Zmeny a doplnku č. 3/2019
Územnoplánovacej dokumentácie mesta Spišské Vlachy

Oznámenie
o začatí obstarávania Zmeny a doplnku č. 3/2019 ÚPN mesta Spišské Vlachy
podľa § 19b zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení
jeho neskorších zmien a doplnkov.
Územný plán mesta Spišské Vlachy bol schválený mestským zastupiteľstvom
v roku 2008. Odvtedy sa zmenili predpoklady, na základe ktorých bola navrhnutá
koncepcia organizácie územia. Mesto Spišské Vlachy preskúmalo schválený územný plán
a dňa 10.10.2018 uznesením č. 397/VII/2018 mestské zastupiteľstvo rozhodlo o potrebe
zmeny a doplnku územného plánu.
Cieľom procesu obstarávania ZaD ÚPN mesta je zmeniť, doplniť a aktualizovať
územný plán, ktorý harmonizuje všetky aktivity a činnosti v území a na ktorom sa dohodnú
všetci užívatelia územia v súlade s vyššími spoločenskými záujmami a ktorý je v súlade
s územným plánom regiónu.
Predmetom riešenia územného plánu je doplnenie územia o umiestnenie čističky
odpadových vôd a návrh lokality na umiestnenie zberného dvora a s tým súvisiace doplnky
technického a dopravného vybavenia:
Mesto Spišské Vlachy schválilo začatie procesu obstarávania ZaD ÚPN dňa
10.10.2018. Zodpovednou osobou za spracovanie územného plánu je Ing. arch. Ján
Pastiran, Letná 49, Spišská Nová Ves, č. tel. 053/4421037, obstarávaním
územnoplánovacích podkladov a dokumentácie bol poverený Ing. Ján Kunák, Mierová 23,
06401 Stará Ľubovňa, č. tel. 0908 983 946.
Orgány štátnej správy, orgány samosprávnych okrajov, obce, právnické a fyzické
osoby, občania a verejnosť, ktorí sa podieľajú na využívaní územia sa môžu aktívne
zapojiť do procesu tvorby územného plánu svojimi konkrétnymi stanoviskami,
pripomienkami a odporučeniami. Svojimi názormi na zamýšľané aktivity môžu ovplyvniť
verejné rozhodnutie. Názory a pripomienky môžu uplatniť na Mestskom úrade Spišské
Vlachy, prípadne u spracovateľa alebo obstarávateľa územného plánu do 30 dní od

zverejnenia oznámenia.

Toto oznámenie bude vyvesené na dobu 30 dní na úradnej tabuli mesta Spišské
Vlachy a zverejnené na internetovej stránke www.spisskevlachy.sk

Ľubomír Fifik, v. r.
primátor mesta

Vyvesené dňa: 17.05.2019
......................................
pečiatka, podpis

Zvesené dňa:
........................................
pečiatka, podpis

