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•
Vybavuje
Ing. Jana Bľandová, MBA

Lenartov
16.05.2017

Vec
Oznámenie o začatí obstarávania Územného plánu obce Lenartov – Zmeny a doplnky č.1
- zaslanie
Územný plán obce Lenartov bol schválený uznesením obecného zastupiteľstva
č. 92/2014 dňa 12.11.2014.
V súlade s § 30 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
(stavebný zákon) v platnom znení Zastupiteľstvo obce Lenartov uznesením č. 258/2017
zo dňa 12. mája 2017 rozhodlo, že je potrebné vypracovať Zmeny a doplnky (ZaD) č.1 ÚPN
obce Lenartov z dôvodu nových požiadaviek na zmenu riešenia lokality Osada.
Obec Lenartov začala dňom 16.05.2017 obstarávanie
Územného plánu obce Lenartov – Zmeny a doplnky č.1.
Vyzývame občanov obce Lenartov, vlastníkov pozemkov, občianske združenia, podnikateľov,
vlastníkov stavieb verejného dopravného a technického vybavenia riešeného územia, aby
poskytli informácie a podklady týkajúce sa plochy v časti Osada, definovali svoje požiadavky,
námety a odporúčania pre aktualizáciu ÚPN-O v tejto časti obce.
Žiadame dotknuté orgány štátnej správy, samosprávy a organizácie o poskytnutie podkladov
o stave územia v hraniciach katastrálneho územia obce Lenartov. Ide najmä o podklady
ochrany prírody a tvorby ŽP a krajiny, ochrany kultúrneho a historického dedičstva, projekty
pozemkových úprav, lesných a vodohospodárskych úprav pozemkov, súčasný stav a
koncepcie riešenia dopravnej a technickej infraštruktúry. Tieto podklady sa povinne využívajú
pri spracovaní územného plánu a jeho aktualizácie.
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Námety, podklady a požiadavky dotknutých orgánov, organizácií, právnických
a fyzických osôb
je potrebné predložiť v termíne do 16. júna 2017 na adresu obecného úradu Lenartov.
Grafické podklady (súbory vo formáte pdf, dgn, dxf, dwg) žiadame zaslať na adresu:
burak@atriumstudio.sk
.......................................
Ing. Jana Bľandová, MBA
starostka obce
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