O B E C K R A J N É,

Vaše číslo / zo dňa

Naše číslo

1534/2008

916 16 Krajné

Vybavuje / linka

Krajné

Hudecová

3.11.2008

Vec: Výpis z uznesenia obecného zastupiteľstva v Krajnom
Obecné zastupiteľstvo v Krajnom na svojom zasadnutí dňa 30.10.2008 uznesením číslo
6/2008 časť A bod 1) s c h v a ľ u j e VZN č. 2/2008, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu
Obce Krajné.
Schválné Všeobecne záväzné nariadenie (VZN) obce Krajné číslo 2/2008
Obecné zastupiteľstvo v Krajnom schvaľuje Všeobecne záväzným nariadením číslo
2/2008 záväzné
časti Územného plánu obce Krajné.
VZN stanovuje urbanistickú koncepciu obce, funkčné a priestorové usporiadanie územia, podmienky
jeho zastaviteľnosti a vymedzuje plochy pre verejnoprospešné stavby.
na základe odporúčania Krajského stavebného úradu Trenčín, Odb. územného plánovania (list Č.s. : KSÚ
2008-179/2853-8/SUK / Ing. Súkeníková/ zo dňa 28.10.2008),
v zmysle §26 a §27 ods.3 zákona č. 50/1976 Zb.- Stavebného zákona, v znení neskorších predpisov
Schválený Územný plán obce Krajné:
vypracoval: Ing. arch. Vladimír Krušinský autorizovaný architekt (reg. č. 0293 AA)
obstarávala: Ing.arch. Marianna Bogyová - oprávnená obstarávať územnoplánovaciu dokumentáciu obcí registračné číslo oprávnenia 141
je majetkom obce Krajné
je v určenom rozsahu záväzným alebo smerným podkladom na vypracovanie a schvaľovanie ďalšej
územnoplánovacej dokumentácie, na územné rozhodovanie a na vypracovanie dokumentácie stavieb
bude uložený v zmysle §28 ods.3 v obci, na stavebnom úrade a na Krajskom stavebnom úrade v Trenčíne.
Zmeny a doplnky k ÚPN obce KrajnéObstarávateľ ÚPN - O Krajné v zmysle § 30 Stavebného zákona bude
sústavne sledovať, či nie je dôvod na obstaranie zmien alebo doplnkov k ÚPN obce Krajné. Ak takéto dôvody
nastanú (napríklad umiestnenie verejnoprospešnej stavby nezahrnutej v tomto ÚPN - O), neodkladne takúto
dokumentáciu obstará. Podnety k ÚPN obce Krajné zo strany vlastníkov nehnuteľností, občanov obce a iných
fyzických alebo právnických osôb, budú obcou evidované. Tieto podnety budú predložené spravidla raz za 4
roky Obecnému zastupiteľstvu v Krajnom na posúdenie a schválenie oprávnenosti obstarania príslušnej
zmeny alebo doplnku k ÚPN - O.
Ak zmenu alebo doplnok k ÚPN obce vyvolá výhradná potreba toho, kto podáva podnet, náklady spojené s
obstaraním uhradí v zmysle § 19 Stavebného zákona ten, kto príslušný podnet podal.
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