Obec Kolačkov
Kolačkov 30
065 11 Nová Ľubovňa
Tel. ++421 524322033 , e-mail : podatelna@kolackov.sk
Odb. spôsobilá osoba : Ing. Stanislav Imrich , č. t. 0917566851 , e-mail : stanimsro@gmail.com
Naša značka : S2021/00076-319
dňa : 04.03.2021

OZNÁMENIE
o prerokovaní návrhu územného plánu obce Kolačkov
V zmysle § 22 ods. 1, zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
/stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov obstarávateľ, ktorý obstaráva územný plán obce,
ktorý tvorí katastrálne územie obce Kolačkov

oznamuje verejnosti
to znamená občanom, samostatne zárobkovo činným osobám a právnickým osobám
pôsobiacich v katastrálnom území obce Kolačkov, že sa prerokováva Návrh územného plánu
obce Kolačkov (v ďalšom texte „Návrh ÚPN-O„) a tento je zverejnený na internetovej stránke
www.kolackov.sk ako aj na úradnej tabuli v obci.
Verejné prerokovanie Návrhu ÚPN-O pre verejnosť sa uskutoční za účasti spracovateľa dňa
17.03.2021 v čase od 11,30 do 13,00. Návrh ÚPN-O pre občanov bude počas tejto doby
vyvesený v zasadacej miestnosti obce Kolačkov (prístup do miestnosti bude obmedzený tak,
aby sa v miestnosti nenachádzal väčší počet osôb a spracovateľ na prípadne otázky bude
odpovedať postupne.
Tento postup obstarávateľ- Obec Kolačkov zvolila
z dôvodu obmedzenia činnosti
vyplývajúcich z ustanovení stavebného zákona, týkajúcich sa verejného prerokovania
(obmedzenie zhromažďovania sa väčšieho počtu osôb na zabránenie šírenia vírusu) .
Zároveň Obec Kolačkov týmto žiada verejnosť, ak je to možné, aby svoje požiadavky o
vysvetlenie, týkajúce sa predloženého Návrhu ÚPN-O uplatňovali elektronickou formou na
urbeko.urbeko@gmail.com
alebo telefonicky na č. t. 0517722071, resp. 0905/371634
u spracovateľa Ing. arch. Vladimíra Ligusa.
Verejnosť je oprávnená podať pripomienky k návrhu územného plánu obce Kolačkov do 30
dní odo dňa oznámenia a tieto je potrebné doručiť písomne na adresu : Obec Kolačkov,
Kolačkov 30, 065 11 Nová Ľubovňa ,príp. do elektronickej schránky obce Kolačkov.
Osobné podanie je možné iba do pripravenej schránky umiestnenej v priestoroch OcÚ
a spôsobom podľa pokynov zverejnených obcou.
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