OBEC KAMENNÁ

PORUBA

Obecný úrad Kamenná Poruba, Hlavná 136/159, 013 14 Kamenná Poruba

Orgánom štátnej správy,
samosprávy a právnickým
osobám podľa rozdeľovníka
t

v Kamennej Porube dňa r2^&3O20VEC : Oznámenie o prerokúvaní Zmien a Doplnkov č. 3 ÚPN-O Kamenná Poruba
Obec Kamenná Poruba ako príslušný orgán územného plánovania v súlade so zákonom č.
369/90 Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákonom č. 50/76 Zb. (stavebný zákon)
v znení neskorších predpisov zabezpečuje aktualizáciu Územného plánu Obce Kamenná Poruba (ďalej
aj len ÚPN-O Kamenná Poruba) obstarávaním Zmien a Doplnkov č. 3 ÚPN-O Kamenná Poruba.
V súlade s ustanovením § 2a) Zákona č. 237/2000 Z. z. zabezpečuje obec obstarávanie
prostredníctvom odborne spôsobilej osoby - Ing. arch. Jána Buriana, preukaz odbornej spôsobilosti č.
229.
Na základe znenia § 22 stavebného zákona Vám oznamujeme začatie prerokúvania Zmien a
Doplnkov č. 3 ÚPN-O Kamenná Poruba. V súlade s ustanovením § 22, ods. 5) ste povinný oznámiť
svoje stanovisko v lehote 30 dní odo dňa, kedy ste boli o ňom upovedomený. Ak sa dožiadaný orgán
nevyjadrí v určenej lehote, predpokladá sa, že nemá pripomienky k návrhu územnoplánovacej
dokumentácie.
Obec Kamenná Poruba zároveň predkladá dotknutým orgánom a právnickým osobám
predmetný Návrh k nahliadnutiu. Dotknuté orgány štátnej správy, samosprávy a právnické osoby sa
môžu s Návrhom Zmien a Doplnkov č. 3 ÚPN-O Kamenná Poruba oboznámiť počas pripomienkového
konania na oficiálnej stránke obce www.kamennaporuba.sk ako aj na Obecnom úrade v Kamennej
Porube v dňoch pondelok v čase od 8 hod. do 15 hod., v stredu od 8 hod. do 1 7 hod. a v piatok od
8 hod. do 13 hod.
Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že v zmysle príslušných ustanovení stavebného
zákona, ktorými sa riadi proces prerokovania územnoplánovacej dokumentácie obce ( § 22 ), ako
aj s ohľadom na počet jej povinných vyhotovení, sa textová ani grafická časť prerokúvaného
návrhu územného plánu jednotlivým dotknutým orgánom a právnickým osobám nedoručuje,
rovnako ako sa jednotlivým orgánom nedoručujú ( s ohľadom na ustanovenie o lehotách
prerokovania podľa § 22, ods. 5 , ) ani stanoviská iných orgánov a právnických osôb.
Vaše stanovisko k Zmenám a Doplnkom č. 3 ÚPN-O Kamenná Poruba žiadame zaslať na
adresu : Obec Kamenná Poruba, Hlavná 136/159, 013 14 Kamenná Poruba
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