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VEC
Zmeny a doplnky 02/2020 ÚPN mesta Krompachy
- oznámenie o prerokovaní
___________________________________________________________________________

Mesto Krompachy, ako príslušný orgán územného plánovania v zmysle § 22 zákona
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov
(stavebný zákon), vo väzbe na § 31 stavebného zákona
oznamuje
verejnosti – fyzickým a právnickým osobám
prerokovanie návrhu „Zmeny a doplnky 02/2020 územného plánu mesta Krompachy“.
V zmenách a doplnkoch 02/2020 ÚPN mesta Krompachy (ďalej ZaD 02) sa riešia zmeny
funkčného využitia plôch, ktoré sa nachádzajú roztrúsene v zastavanom i mimo zastavaného
územia mesta, aktualizuje sa trasa koridorov nadradených elektrorozvodov, dopĺňajú sa
cyklotrasy a návrh protipovodňových opatrení.
Návrh ZaD 02 sa premieta do úpravy grafickej aj textovej časti ÚPN.
S návrhom ZaD 02 sa môžete oboznámiť :
- na webovom sídle mesta www.krompachy.sk, v časti „Úradná tabuľa“ ;
- na úradnej tabuli mesta (pre priestorové obmedzenia je zverejnená iba časť dokumentácie);
- na Mestskom úrade Krompachy, v kancelárii č. 23, počas úradných hodín.
Dokumentácia ZaD 02 je k dispozícii aj na Okresnom úrade Košice, odbore výstavby a bytovej
politiky – org. územného plánovania.
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V rámci tohto procesu prerokovania mesto zvoláva verejné prerokovanie s výkladom
spracovateľa – Ing. arch. Pastirana, ktoré sa uskutoční
dňa 19.8.2020 (streda) o 18.00 hod. vo veľkej zasadačke Mestského úradu
v Krompachoch, na ktoré Vás pozýva.
V zmysle § 22 ods. 1 stavebného zákona je verejnosť oprávnená podať svoje pripomienky
k predloženému návrhu do 30 dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia.
Pripomienky je potrebné podať písomne, doručením na Mestský úrad Krompachy,
Námestie slobody 1, 053 42 Krompachy.

v. r
Ing. Iveta Rušinová
primátorka mesta
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