OZNÁMENIE
o verejnom prerokovaní

„Z a d a n i a pre vypracovanie Územného plánu obce Vajkovce“
Obec Vajkovce v zmysle §17, odst.2 stavebného zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších
predpisov obstaráva Územný plán obce Vajkovce. Bola spracovaná dokumentácia
Prieskumov a rozborov ako I. etapa spracovania územného plánu obce. Na základe výsledkov
tejto dokumentácie je vypracované v súlade s §20, odst. 1 citovaného zákona Z a d a n i e pre
vypracovanie Územného plánu obce Vajkovce. V zmysle §20, odst.2 citovaného zákona
Zadanie musí byť prerokované s verejnosťou, dotknutými obcami, dotknutými orgánmi
štátnej správy a dotknutými právnickými osobami.

≈

Obec Vajkovce
oznamuje verejnosti
začatie verejného prerokovania

„Z a d a n i a
pre vypracovanie Územného plánu obce Vajkovce“
Dokumentácia Zadania je sprístupnená na Obecnom úrade Vajkovce počas pracovných dní
a úradných hodín a je vystavená aj na internete, na web stránke obce: www.obecvajkovce.sk
a na web stránke www.uzemneplany.sk

Písomné stanoviská a pripomienky k Zadaniu možno uplatniť do 30 dní
odo dňa oznámenia, t.j. najneskôr do 15. januára 2016, kedy končí lehota
verejného prerokovania stanovená v zmysle §20, odst.3 citovaného zákona.
Stanoviská je potrebné zaslať na adresu:

Obecný úrad Vajkovce
Vajkovce 84, 044 43 Budimír
Na stanoviská uplatnené po tejto lehote sa neprihliada.
Vajkovce, 10.12.2015
........................................................
Róbert Čorba
starosta obce
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