OBEC VEĽKÉ BIEROVCE
so sídlom 913 11 Veľké Bierovce 24, IČO: 00 312 142,
zastúpená: Ing. Silviou Masárovou, starostkou

Váš list číslo/zo dňa
---

Naše číslo
Vybavuje/linka
OCU VB S2021/019- Ing. arch. Marianna Bogyová
001
tel. 0905 643 581

Veľké Bierovce
01.02.2021

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

vec:

o začatí prerokovania návrhu Územného plánu obce Veľké Bierovce,
v zmysle §22 ods. 3 zák. č. 50/1976 Zb.- Stavebného zákona, v znení neskorších predpisov
Obec Veľké Bierovce, ako obstarávateľ územnoplánovacej dokumentácie obce, v súlade
s §4 odst.3. písm.ch, zák. 369/1990Zb. - O obecnom zriadení, v zmysle §22, ods.2, 3 zákona
č.50/1976 Zb.- Stavebného zákona, v znení neskorších predpisov, týmto oznamuje občanom
a širokej verejnosti, že

návrh Územného plánu obce (ÚPN-O) Veľké Bierovce
je od 01.02.2021 vystavený na verejné nahliadnutie na obecnom úrade, denne v pracovných
hodinách a na internetovej stránke www.velkebierovce.sk.

dňa 17. februára 2021 o 15.00 hod. sa uskutoční v Kultúrnom dome vo Veľkých
Bierovciach verejné prerokovanie
návrhu ÚPN-O, vrátane Správy o posudzovaní strategického dokumentu ÚPN-O
Veľké Bierovce, na ŽP,
podľa §11 zákona č.24/2006 Z.z. v aktuálnom znení.
Spracovateľ návrhu ÚPN-O a správy o hodnotení strategického dokumentu tu podá
odborný, všeobecne zrozumiteľný výklad k predkladanej dokumentácii.
Prerokovanie návrhu ÚPN-O je orientované predovšetkým na
 posúdenie správnosti základného urbanistického riešenia, priestorového usporiadania,
funkčného využívania územia a komplexnosti navrhovaného riešenia,
 posúdenie únosnosti zaťaženia územia, šetrného využívania prírodných zdrojov,
zabezpečenia územného systému ekologickej stability a kapacity verejného dopravného a
technického vybavenia územia,
 overenie vhodnosti navrhnutého riešenia, umiestnenia verejného dopravného a technického
vybavenia územia a verejnoprospešných stavieb
Verejnosť je oprávnená podať pripomienky k návrhu písomne na obecnom úrade do
02.03.2021 t.j. do 30 dní odo dňa oznámenia o vystavení dokumentácie na verejné
nahliadnutie. Na stanoviská uplatnené po tomto termíne sa v zmysle zák. č. 50/1976 Zb.
neprihliada.
Vzhľadom na súčasné epidemiologické opatrenia, v prípade záujmu, potvrďte Vašu
účasť na verejnom prerokovaní do 15.02.2021 mailom na adresu info@velkebierovce.sk,
prípadne telefonicky na číslo 0911 200 663.
Účastníkov verejného prerokovania zdvorilo žiadame, aby dodržiavali všetky pokyny
zamestnanca obce a svoj príchod plánovali 15 min. pred začiatkom prerokovania.
Vyvesené dňa: 01.02.2021
Zvesené dňa:

Ing. Silvia Masárová, starostka obce

