O B E C K R A J N É, 916 16 Krajné 52

Vaše číslo / zo dňa

Naše číslo

107/2016

Vybavuje / linka
Jana Hudecová
032/7408521

Krajné

17.2.2016

Vec: Výpisy z uznesenia obecného zastupiteľstva v Krajnom

Obecné zastupiteľstvo v Krajnom na svojom zasadnutí dňa 04.02.2016 uznesením
číslo 44 s ch v a ľ u j e v zmysle §26 a §27 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb.- Stavebného
zákona, v znení neskorších predpisov Zmeny a doplnky č.1 Územného plánu obce Krajné.
Predmetom ZaD č.1 ÚPN-O Krajné je:
 zmena 1/1
premietnutie záväznej časti vrátane VPS ZaD č. 2 ÚPN-VÚC TSK do ÚPN-O Krajné
 zmena 1/ 2
prehodnotenie funkčného využitia areálu poľnohospodárskeho družstva a priľahlých plôch
na severovýchode miestnej časti Krajné – Vršnica. Jedná sa o spresnenie grafického
vyjadrenia funkčného využitia územia v grafickej časti ÚPD
 zmena 1/3
určenie nových plôch pre bytovú výstavbu - lokality č. 25 - 29 (IBV)
Lokality č. 25 - 28 - nachádzajú sa vo východnej časti miestnej časti Krajné, lokalita č. 29
sa nachádza v západnej časti miestnej časti Krajné - osada Svinová.
 zmena 1/4
Podrobné vymedzenie skutočného zastavaného územia obce a navrhovaného zastavaného
územia obce vo všetkých miestnych častiach a osadách na podklade aktuálnej katastrálnej
mapy KN.
 zmena 1/5
Rozšírenie prípustných funkcií výrobných území o zariadenia na správu, údržbu a opravy
komunikácií a s tým súvisiace činnosti v katastrálnom území obce.
ZaD č.1 ÚPN-O Krajné
- vypracoval Ing. arch. Vladimír Krušinský, Javorová 1/35, 010 07 Žilina, Registračné číslo
autorizácie 00293AA.
- obstaranie ZaD č.1 ÚPN-O zabezpečila obec prostredníctvom Ing. arch. Marianny
Bogyovej, odborne spôsobilej osoby na obstarávanie ÚPD podľa §2a zákona č.50/1976
Zb.- Stavebného zákona v znení neskorších predpisov ( r.č. 295 zo dňa 23.04.2012)
- sú majetkom obce Krajné,
- sú nedeliteľnou súčasťou schváleného Územného plánu obce Krajné,
- sú v určenom rozsahu záväzným alebo smerným podkladom na vypracovanie
a schvaľovanie ďalšej územnoplánovacej dokumentácie, na územné rozhodovanie a na
vypracovanie dokumentácie stavieb.
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Územnoplánovacia informácia:
Obec umiestni schválenú dokumentáciu ZaD č.1 UPN-O Krajné na internetovú stránku obce
www.krajne.sk, čím sa umožní dostupnosť dokumentácie všetkým záujemcom
o územnoplánovacie informácie.
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