OBEC JASENOV
Č.sp.

Jasenov 07.07.2022

OZNÁMENIE
o začatí prerokovania Návrhu Zmien a doplnkov č. 4 Územného plánu obce
Jasenov
Obec Jasenov pristúpila k zabezpečeniu spracovania zmien a doplnkov (ZaD) č. 4
v súčasnosti platného územného plánu obce (ÚPN-O). Ich spracovateľom je Ing. arch. Eva
Mačáková, autorizovaný architekt.
Obec Jasenov je podľa zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov obstarávateľom územnoplánovacej dokumentácie. Podľa § 30 a následne § 22
zákona č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov,
obec Stakčín oznamuje verejnosti prerokovanie
Návrhu Zmien a doplnkov č.4 Územného plánu obce Jasenov
Návrh Zmien a doplnkov č. 4 Územného plánu obce Jasenov (ďalej len ZaD č.4 ÚPNO Jasenov) rieši 7 lokalít s návrhom zmien a doplnkov funkčného využitia územia v rámci
katastrálneho územia obce Jasenov. Jedná sa o návrhy lokalít rodinných domov, zmeny a
úpravu plôch s funkciou bývania v bytových domoch a rodinných domoch na bývanie
v rodinných domoch, návrhom plôch záhrad a verejnej zelene a návrhom súvisiacej dopravnej
a technickej infraštruktúry, doplnenie navrhovaného ochranného pásma Jasenovského
hradu, návrhom prístupovej cesty k Domovu dôchodcov, návrhom cykloturistickej trasy
k Jasenovskému hradu vrátane plôch pre rekreáciu (odpočinkových plôch pri cykloturistickej
trase) a.i.
Podrobný prehľad zmien a doplnkov podáva dokumentácia ZaD č. 3 ÚPN-O Jasenov.
Do úplnej textovej a grafickej dokumentácie návrhu týchto zmien a doplnkov možno
nahliadnuť na Obecnom úrade Jasenov od 08.07.2022 do 07.08.2022 každý pracovný deň
počas úradných hodín, alebo na webovej stránke obce http://www.jasenov.sk/.
Odborný výklad pre verejnosť spracovateľom územnoplánovacej dokumentácie
Návrhu Z a D č.4 ÚPN–O Jasenov Ing. arch. Evou Mačákovou sa uskutoční dňa:
01. augusta 2022 t.j. v pondelok o 15,00 hod.
v budove Obecného úradu Jasenov, ul. Hlavná č. 337, Jasenov
Verejnosť je oprávnená podať pripomienky k Návrhu Z a D č.4 ÚPN–O Jasenov do 30
dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia na adresu: Obec Jasenov, Obecný úrad, ul.
Hlavná č. 337, 066 01 Jasenov alebo elektronicky na e-mailovu adresu:
http://www.jasenov.sk/, prípadne osobným doručením. V prípade, že Vaše stanovisko nebude
doručené v stanovenej lehote, má sa za to, že k návrhu územnoplánovacej dokumentácie
nemáte pripomienky.
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starostka obce
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