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Podľa rozdeľovníka

Vec: OZNÁMENIE  O     PREROKOVANÍ  NÁVRHU  ÚZEMNÉHO  PLÁNU  OBCE  LECHNICA -
pozvánka na prerokovanie a žiadosť o stanovisko

Obec Lechnica ako orgán územného plánovania podľa § 16 ods. (2) zákona č. 50/1976 Zb. o  územnom
plánovaní  a stavebnom poriadku v znení  neskorších  predpisov (Stavebný  zákon)  zverejňuje  v súlade s  §  22
Stavebného zákona Oznámenie o prerokovaní Návrhu územného plánu obce Lechnica. 

Na základe schváleného Zadania pre vypracovanie Územného plánu obce Lechnica bol vypracovaný
v zmysle § 22 Stavebného zákona Návrh Územného plánu obce Lechnica. Dokumentácia Návrhu ÚPN-O musí
byť v zmysle § 22 Stavebného zákona prerokovaná s dotknutým samosprávnym krajom, s dotknutými obcami, s
dotknutými organizáciami štátnej správy a s dotknutými právnickými osobami.

V zmysle uvedeného, obec Lechnica oznamuje Prešovskému samosprávnemu kraju, susedným obciam,
dotknutým orgánom štátnej  správy  a  dotknutým právnickým osobám začatie  prerokovania  Návrhu  ÚPN-O
Lechnica  a  žiada  o  zaslanie  stanoviska.  Verejné  prerokovanie  dokumentácie  Návrhu  ÚPN-O  Lechnica,
s odborným výkladom spracovateľa dokumentácie, sa uskutoční dňa

20. februára 2020 od 11:00 hod. do 13:00 hod.
v priestoroch zasadačky Obecného úradu v Lechnici.

Dokumentácia  Návrhu  ÚPN-O  Lechnici  je  vystavená  na  verejné  nahliadnutie  počas  pracovných  dní  na
Obecnom úrade obce Lechnica, zároveň je zverejnená na www.lechnica.sk     a www.uzemneplany.sk 

           Vaše požiadavky týkajúce sa prerokovania dokumentácie /doplňujúce informácie a iné podklady, zaslanie
elektronickou  poštou/  adresujte  v uvedenom  období  na  adresu  obce,  resp.  odborne  spôsobilej  osoby,
zabezpečujúcej obstarávanie ÚPN–O Lechnica:
- Obec Lechnica, Lechnica č. 92, 059 06 Červený Kláštor, tel. +421 52 4822481, +421 901 713

155, e-mail lechnica@slnet.sk 
- Ing. arch. Jozef Macko – odborne spôsobilá osoba na obstarávanie ÚPP a ÚPD – reg. Číslo 328,

0944 341 971, 1007majo@gmail.com 

 Písomné stanoviská a pripomienky  k Návrhu ÚPN-O Lechnica možno uplatniť  do 30 dní  odo dňa
doručenia oznámenia a do 30 dní odo dňa zverejnenia – v období od 4. februára 2020 do 4. marca 2020 , kedy
končí lehota verejného prerokovania, stanovená v zmysle § 22 citovaného zákona. 

Stanoviská je potrebné zaslať na adresu: 
Obec Lechnica
Lechnica č. 92 
059 06 Červený Kláštor

............................................................
Jozef MUSALA

starosta obce Lechnica
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