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ZNÁnnENIB

ako pdslušqý orgán územného plánovania podl'a
§ 16 ods. 2 zákona ě.5011976 Zb. o územnom plánovaní a stavebno* poriadku
v znení neskorŠÍch predpisov (stavebný zakon) a v súlade s § 18 a § 22 stavebného
ztíkona upovedomuje dotknuté organy štátnej správy, samosprávy, pnívnické osoby,
fuzické osoby a verejnosť

O PREROKOVANÍ
mÁvnnu úznuivÉno pLÁNu pRpšovsrÉrro

sAMosPnÁwnno KRAJA.

-Ťůávrh je--vystavený na- verejné nahliadrnrtie-na Úrade, Pres:ovského
samosprávneho kraja, na oddelení územného planovania a životného prostredia,
v kancelárii č. 509 a 510, Námestie mieru č. 2, Prešov, kde je možné
do územnoplánovacej dokumentácie nahliadnuť v pracovných dňoch od 8m hod.
do tsuu hod. a zverejnený na webovom sídle obstarávatel'a, https://www.po-
kraj.slďsl,r:/samospravďudaje/uradna-tabulďmaterialy-pripomieŇovanie/.

Zátroveř' Vás pozývame na

VEREJNE pnunoKoVANIE
návrhu Územného plánu Prďovského samosprávneho kraja

so zabezpeěeným všeobecne noanmitel'n}m qýkladom spracovateťan ktoré sa
uskutoční v nasledovných mestách Prešovského samosprávneho kraja:

- Humenné dňa 26. marca 2018 (pondelok) o 1000 hod.
v malej zasadačke mestského úradu, Kukorelliho 34, Humenné,
najmá pre orgány štátnej správy, samosprávy a verejnosť okresov
Humenné, Medzilaborce a Snina.
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Poprad dňa27, marca 2018 (utorok) o 1000 hod.
v malej zasadačke mestského úradu, Nábrežie Jána Pavlall2802l3,
Poprad, najmá pre orgány štátn j, správJ, samosprávy_ _a yerejnosť
okresov Kežmarok, Levoča, Poprad á Stará lqboyŮat , , ,,, ' ,

VranovnadTopl'oudňa06.aprfld20'18-(piatok)o10m1rod.
v zasadačke mestského úradu, Dr. Daxnera 87, Vranov n./T, najmá
pre orgány štátnej správy, samosprávy a'verejnosť okresov stropkov,
Svidník a Vranov nad Topťou.
Prešov dňa 11. apríla ZO1S (streda) 

" 
iOi hgd. ,

v malej zasadačke Okresného úradu Prešov, Ňámestie mieru č.3,
najmá pre ústredné orgány štátnej správy, regionálne orgány štátnej
správy, samosprávu a verejnosť okresov Bardejov, prešov a sabinov.

VaŠe písomné stanoviská k návrhu Územného planu Prešovského
samosPrávneho kraja móŽete zaslať v zákonnej lehote do 30 dní odo dňa
zverejnenia oznrimenia najneskór do 30. apríIa 2018 na adresu: Prešovský
samosPrávnY k"jo oddelenie rúzemného plánovania a životného prostredia,
Námestie mieru Č. 21 080 01 Prešov, alebo elektronickou poštou na ,adresu
ka ta rina. i ezova@v ucpo.sk. prípadne predloáť na verej nom prerokovaní.

PriPomienky l( návrhu móžu dotknuté otgány a veiě3nosť zaslať
aj prostredníctvom elektronického podania na linku hitps://www.po_kraj.sVslďe_
sluzby/uzemne -pl anovanie/uzemny-p 1 an-re gionu-pripomienkovanie/.

Na stanoviská uplatnené po tejto lehote sa neprihliada.
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