
OBEC PODHOROĎ 
Obecný úrad č. 112,  072 64 Podhoroď, Tel./fax.: 056 / 658 40 77,  

email.: podhorod@lekosonline.sk 
 

Podľa rozdeľovníka 
 
Naše číslo                                Podhoroď  
......../2011                                04.04.2011                
 
Vec:   
OZNÁMENIE O PREROKOVANÍ  
NÁVRHU SPOLOČNÉHO ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCÍ PODHOROĎ A RUSKÁ BYSTRÁ 
 
V zmysle § 22 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 
neskorších zmien a doplnení oznamujeme, že obce Podhoroď a Ruská Bystrá ako orgány územného plánovania 
začali dňom 04.04.2011 prerokovanie Návrhu riešenia spoločného Územného plánu obcí Podhoroď a Ruská Bystrá. 
 

Verejné prerokovanie Návrhu Územného plánu obcí Podhoroď a Ruská Bystrá sa uskutoční  
� dňa 18.04.2011 (pondelok) o 11:00 hod. v zasadačke Obecného úradu Podhoroď s dotknutými 

orgánmi štátnej správy a samosprávy, susednými obcami, fyzickými a právnickými osobami 
(správcovia inžinierskych sietí), 

� dňa 18.04.2011 o 14:00 hod. v zasadačke Obecného úradu Ruská Bystrá s občanmi, združeniami, 
organizáciami a podnikateľskými subjektmi pôsobiacimi v katastrálnom území obce Ruská Bystrá, 

� dňa 18.04.2011 o 15:00 hod. v zasadačke Obecného úradu Podhoroď s občanmi, združeniami, 
organizáciami a podnikateľskými subjektmi pôsobiacimi v katastrálnom území obce Podhoroď. 

  
Návrh ÚPN obcí bude v termíne od 04.04.2011 do 06.05.2011 sprístupnený k nahliadnutiu a preštudovaniu na 
Krajskom stavebnom úrade v Košiciach a na Obecných úradoch v obciach Podhoroď a Ruská Bystrá v pracovných 
dňoch od počas úradných hodín a elektronicky na www.podhorod.sk, www.boskov.sk, www.uzemneplany.sk.    
 
Žiadame dotknuté orgány štátnej správy, samosprávy a právnické osoby, predovšetkým správcov inžinierskych sietí, 
aby v termíne najneskôr do 30 dní od doručenia tohto oznámenia zaslali svoje stanoviská k Návrhu spoločného ÚPN 
obcí Podhoroď a Ruská Bystrá. 
 
Vyzývame občanov obcí Podhoroď a Ruská Bystrá, občianske združenia, organizácie a podnikateľov pôsobiacich 
v katastrálnych územiach obcí, aby v termíne do 30 dní odo dňa zverejnenia oznámenia podali svoje pripomienky 
k Návrhu spoločného ÚPN obcí Podhoroď a Ruská Bystrá písomnou formou na príslušný obecný úrad. 
 
V prípade, že sa dotknuté subjekty prerokovania v určenej lehote nevyjadria, obstarávateľ bude predpokladať, že 
k Návrhu spoločného ÚPN-O Podhoroď a Ruská Bystrá nemajú pripomienky.  
 

 
 

Ing. Jaroslav Mihaľov, v.r. 
starosta obce Podhoroď 

štatutárny zástupca obstarávania spoločného ÚPN-O 
 
 
 

Ján Sakulič, v.r. 
starosta obce Ruská Bystrá 

 


