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Dolný Lieskov, 28.2.2017

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
Obec Dolný Lieskov týmto oznamuje, že v zmysle § 30, § 31 zákona č. 50/1976 Zb. z.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov,
dňom 31.1.2017 zverejnila a začala prerokovávať návrh „Zmena a doplnok č. 2 Územného
plánu obce Dolný Lieskov“. Uvedený dokument je zverejnený na web stránke obce, ako aj
dostupný v kancelárii starostu obce.
Súčasťou tohto dokumentu je aj „Strategický dokument Zmena a doplnok č. 2
Územného plánu Obce Dolný Lieskov“, v súlade s § 6 odst. 5 zákona č. 24/2006 Z.z.
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Zmena a doplnok č. 2 ÚPN – O Dolný Lieskov
stanoví zásady a regulatívy funkčného využívania a priestorového usporiadania územia. Pre
vypracovanie Zmeny a doplnku č. 2 ÚPN – O Dolný Lieskov boli využité všetky podklady
a informácie získané v rámci prípravných prác.
Proces obstarávania a prerokovania Zmien a doplnku č. 2 Územného plánu Obce Dolný
Lieskov, včetne Strategického dokumentu, je zabezpečený v súlade so stavebným zákonom,
prostredníctvom odborne spôsobilej osoby na spracovanie takýchto dokumentov.
V záujme dôkladného spracovania dokumentov a ich prerokovania sa obraciame na
verejnosť so žiadosťou o spoluprácu pri prerokovávaní dokumentov týkajúcich sa zámerov
ako aj vyjadrenia sa k Oznámeniu o strategickom dokumente, ktorého sa Zmena a doplnok č.
2 ÚPN – O Dolný Lieskov týka. Do „Oznámenia o strategickom dokumente možno
nahliadnúť v kancelárii obecného úradu Dolný Lieskov, na web stránke obce, ako aj
v oznamovacej tabuli v obci.
Námety, zámery a návrhy žiadame predložiť písomne
od 28. februára 2017 do 15. marca 2017
na adresu: Obecný úrad Dolný Lieskov, 01821 Dolný Lieskov, prípadne na Okresný úrad
Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Centrum 1/1, 017 01 Považská
Bystrica.
Ján Križan
Starosta obce
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