O B E C CH R A S Ť NAD H O R N Á D O M
Verejná vyhláška
o zverejnení oznámenia o začatí obstarávania Zmeny a doplnky č. 2
Územnoplánovacej dokumentácie obce Chrasť nad Hornádom

Oznámenie
V súlade s ustanoveniami § 19b zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov Obec Chrasť nad
Hornádom ako orgán územného plánovania a obstarávateľ územnoplánovacej
dokumentácie v rámci procesu prípravných prác oznamuje začatie procesu obstarávania
Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu obce Chrasť nad Hornádom.
Územný plán obce Chrasť nad Hornádom bol schválený obecným zastupiteľstvom
v roku 2008 a aktualizovaný zmenami a doplnkami č. 1 v roku 2011. Odvtedy sa zmenili
predpoklady, na základe ktorých bola navrhnutá koncepcia organizácie územia. Obec
Chrasť nad Hornádom po preskúmaní platného územného plánu rozhodla o potrebe
ďalších zmien a doplnkov.
Účelom procesu obstarávania ZaD č.2 ÚPN obce 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.
Cieľom prípravných prác je sústrediť využiteľné územnoplánovacie podklady
a ostatné relevantné podklady v riešenom území s určením ich záväznosti a vyhodnotením
možnosti ich využitia. Dotknuté orgány štátnej správy, samosprávy, právnické a fyzické
osoby, ktoré sa podieľajú na využití územia, ako aj verejnosť má v tejto fáze možnosť
zapojiť sa do procesu prípravy obstarávania predmetného územného plánu obce, poskytnúť
relevantné podklady a formulovať svoje požiadavky, podnety, postrehy a odporúčania,
ktoré by bolo možné využiť pri jeho spracovaní.
Tieto podklady a podnety je možné podať do 30 dní od zverejnenia oznámenia
písomnou formou do podateľne obecného úradu alebo poštou na adresu: Obec Chrasť nad
Hornádom, Chrasť nad Hornádom č. 165, 053 63 Spišský Hrušov, prípadne na mailovú
adresu: ocuchrast@chrastnadhornadom.sk

Toto oznámenie bude vyvesené na dobu 30 dní na úradnej tabuli obce Chrasť nad
Hornádom a zverejnené na internetovej stránke www.chrastnad hornadom.sk

Ondrej Mihňák
starosta obce
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