
MESTO STARÁ ĽUBOVŇA

Vercjná vyhláška

o zverejnení oznámenia o začatí obstarávania Zmeny a dopinku č. 2
Uzemnoplánovacej dokumentácie mesta Stará Ľubovňa

Ozn á m en i e

o začatí obstarávania Zmeny a dopinku č. 2 ÚPN mesta Stará Ľubovňa podľa * 1 9b
zákona č. 50/1976 Zb. o úzenmom plánovaní a stavebnom poriadku v znení jeho
neskorších zmien a doplnkov.

Územný plán mesta Stará Eubovňa bol schválený mestským zastapiteľstvom v roku
2015 VZN č. 59/2015 dňa 17.09.2015, Č. uznesenia 153. Odvtedy sa zmenili predpokiady,
na základe ktorých bola navrhnutá koncepcia organizácie územia. Mesto Stará Ľubovňa
preskúmalo schválený úzenmý plán a dňa 28.02.2019 mestské zastupiteľstvo rozhodlo
o potrebe zmeny a doplnku úzenmého piánu.

Cieľom procesu obstarávania ZaD č. 2 ÚPN mesta je zmenit‘, doplniť a
aktualizovat‘ úzenmý plán, ktorý harmonizuje všetky aktivity a činnosti v území a na
ktorom sa dohodnú všetci užívatelia územia v súiade s vyššími spoločenskými záujmami
a ktorý je v súlade s úzenmým piánom regiónu.

Predmetom riešenia územného plánu sil zmeny funkčného využitia jednotlivých
iokalít a s tým súvisiace doplnky technického a dopravného vybavenia. Zároveň sa doplňa
a aktualizuje územnopiánovacia dokumentácia na súčasný stav.

Riešeným územím v širších súvislostiach usporiadania funkčných ceikov bude celé
katastráine územie mesta, v mierke podrobného riešenia budú riešenýni územím hranice
zastavaného územia, vrátane návrhových rozvojových plůch.

Mesto Stará Ľubovňa schválilo proces obstarávania ZaD č. 2 ÚPN dňa 28.02.2019.
Zodpovednou osobou za spracovanie úzenmého plánu je URBAN studio, s.r.o., Letná 45,
Košice — Ing. Martin Hudec, Č.tel.: 0903 613 612, 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 fýzické
osoby, občania a verejnost‘, ktorí sa podieľajú na využívaní ůzemia sa můžu aktívne
zapojit‘ do procesu tvorby úzenmého piánu svoj hni konkrétnymi stanoviskami,
pripomienkami a odporučeniami. Svojimi názorm.i na zamýšľané alctivity můžu ovplyvnif
verejné rozhodnutie. Názory a pripomienky můžu uplatnit‘ na Mestskom úrade Stará
Eubovňa, prípadne u spracovateľa alebo obstarávateľa územného piánu do 30 dní od
zverejnenia oznámenia.

Adresa: Tel.: 052/43 15 111,43 15236
Obchodná 1 Fax: 052 / 4323 033
06401 Stará Ľubovňa e-mail: mesto@staralubovna.sk



Toto oznámenie bude vyvesené na dobu 30 dní na úradnej tabuli Mesta Stará
Ľubovňa a zverejnené na internetovej stránke www. staralubovna. sic
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