obec výbotnál

oznámenie

o strategickom dokumente pľe návľh:

Zmeny a doplnĘ č. 1
Územného plánu obce

vÝľonNÁ

v katastľálnom uzemĹ Výboľná

I.

ZĺíHadnéúdaie o obstaľávateľovi
1. Názov:
obec Výborná

2.

Identifikačné číslo:
00524042

3.

Adľesa sídla:
obec Výboĺná,osg 02 Výbomá

4.

Meno, pľiezvisko, adtesa, telefónne čísloa iné kontaktné údaje opĺávneného zástupcu
obstaľávatel'a:
Ing. Vieĺa Stelová _ staľosta obce
obec Výborn

źL, 059

02

Yýboná,

e-rnail obecĘ'borna@ston1ine. sk
Ing. Vladimíľ, Štetbák _ poveĺený obstatávateľ
tel.č': 0905 339 1'56, e_mail: steľbak@hotmail.com

5.

Meno, priezvisko, adtesa, telefónne čísloa iné kontaktné rídaie kontaktnei osobýl od
ktoľei možno dostať relevantné informácie o strategickom dokumente' a miesto na
konzultácie:
Ing. Vladimír, Šterbák _ poveĺený obstaĺávateľ za: obecYýborná, O5g

\zVýboĺná

tel. č.: 0905 339 1'56, e-mail: sterbak@hotrnail.corn

II.

ZáHadné údaje o stľategickom dokumente
1. Názov:
Zmeny a doplnĘ č. 1 Územného plánu obce Výbotná,vkatastĺahnom územíVýbomá.

2,
3.

Chaľakteľ:

StĺatęicĘdokument pĺe územnoplánovaciu

dokumentáciu obce Výboľná.

Hlavné ciele:
Cieľom návľhu zmeny a doplnku územného plánu obce Yýbotná, je na zźidade požiadaviek
obce, investofov a občanov, doplnit' a upĺavit'komplexné ľiešenie pdestorového usporiadania,
funkčnéhovyaźiĺas úpĺavou ĺegulatívovv gtafickej a textovej časti poďa riešených lokatít
v kap' 1.3. upĺar.enej v návĺhu územnoplánovacej dokumen-tácie zlnien a doplnkov územného
plánu obce Výbomá, ktoĺéhospľacovateľom je Ing. aĺch. Dušan Maľek, autotizovaný
aĺchitekt, t.č' SI(A 0ó33 AA.

4.

Obsah (osnova).
Zmeny a doplnĘ č. 1' IJzemného plánu obce Výboľn á pozostávajú z textovej a gĺafickej časti'

-

T exto uĺi ťas t'

o

bs a h u1' e

:

Hlavné ciele navľhovaných zmien

a

doplnkov územnéhoplánu

Podklady pfe spťacovanie zmien a doplnkov

Navĺhovanériešené lokality: Pĺedmetom ľiešeniaZaD č.7 je sedem lokaľt ,,1-6 a 17"
v zastavanom u šty'i lokality ,,7-'!.0" mimo zastavanej hĺanice obce. V centľálnej časti
zastavaného űzemia sa navľhuje hratĺca centľa obce'
Zmeny v pôvodnej spĺievodnej spľáve

Zmenepôvodnei zílväznei časd ÚPN

ÚpN o Výboĺná

o

Výboľná

Grafckĺźčast' obsahĄe v'ýkľesy existujúceho a navĺhovaného stavu v ĺá,Jožkách jednotliv,ých
rýkĺesov v mieĺke pôvodnej územnoplánovacej dokumentácie.
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5.

Uvažovanévaľiantné ĺiešenia.

Návĺh je vzhľadom na tozsah ľiešenia uzemia plochy spĺacovaný v jednom vanante abez
altematív, pľeľokovávaný vsulade s $ 22 a $ 31 ods. 2 zákona č.50/1976 Zb' o íyemnom
plánovaní a stavebnom poľiadku (ďalej len stavebný zákon),v znenineskoĺšíchpľedpisov.

6.

7.

Vecný a časoý haľmonogľam pĘravy a schval'ovania.
a

pťtptavrtépríĺce:

a

spľacovanie návľhu:

a

pľeĺokovaniea schválenie pĺedloženéhonáwhu:

a

zabezpečente uloženia konečnéhoĺiešenia,zveľejnenie záväznej
časti a vyhotovenie tegistľačnéholistu:

01/2019
04/201,9

06/2019-06/2021

06/2027

Yzťah kiným strategicĘm dokumentom.

Nutnosť zabezpečenia súladu regionálnych potrieb

a záujmov,

z platného ,,Územnéhó pbnu veľkého územného.ělk, P'.šorrskéhokĺajá".

8.

vyplyvajúcich

oĺgán kompetentný na ieho priiatie.
obecné Żastupiteľstvo obce Výbomá.

9.

ilI.

Dľuh schval'ovacieho dokumentu.

o
o

uznesenie obecného uastupiteľstva obce Výbomá

všeobecné zźtväznénaĺiadenie obce Výbomá o schválení záväznej časti zmien a doplnkov
ÚPD ob.e Výboľná

ZátlĺJadné úđaieo pľedpokladaných vplyvoch strategického dokumentu
pľostĺedie vĺátane zdravia

1.

na

životné

PožiadavĘnavstupy.
Územno-technické
Výborná:

a

iné podklady ýkajúce sa ĺiešenéhoűzemja jednotliwých lokalít obce

Lokalita 1. Nachádza sa v zastavanom územícentÍálnei časti obce v územno-stavebnom
bloku č. 15, (KN-C p.č.23, 2a/|Ą. V platnom ÚpN-o sú paĺcĄ navthované pľe
polyfunkčnúplochu občianskej vybavenosti a vercjnej zelene. ZaD č.7 sú paĺcely funk3ne

navľhované na plochy bývana formou ĺodinných domov (x.d).
Lokalita 2. Nachádza sa'v zastavanclm ťrzemícentrá}nej časti obce v územno-stävebnom
bloku č. 17, (KN-C p.č.58) ako zastavaná p|ocba. V platnom ÚpN-o je patcela uĺčenáako
jestvujúca plocha byvana foľmou Ptd. ZaD č.1 je patcela funkčne uĺčenána navĺhovanú
plochu občianskej vybavenosti (oV _ mateĺská škola).
Lokalita 3. Nachádza sa y zast^Yanom územícenttálnej časti obce v územno-stavebnom
bloku č. 17, (KN-C p.č.63/1) ako zastavaná plocha. V platnom ÚpN_o je paĺcela uĺčenáako
jesľvujú-ca plocha občianskej vybavenosti (ov). ZaD č.1' sa paĺcela funkčne navľhuje na

plochu byvana foĺmou ĺodinných domov (R.d).
Loka[ita 4. Nachádza sa v z^staĺanom území{chodnej časti obce v územno-stavebnom
bloku č. 17, (KN-C p.č'32/1-zastavaná plocha, 27}-tnalý tľávny poÍast).V platnom ÚpN-o
sú paľcely uĺčenéako navľhovaná plocha b.ýĺvania formou ĺodinných domov s odlišným
štandatdom s.o). ZaD č.1 sa paĺcely funkčne menia na navthovanú plochu občianskej
vybavenosti (OV).
Lokalita 5. Nachádza sa v zastavanom územícenľálnei časti obce v územno_stavebnom
bloku č. 9, (KN-C p.č.112/7;2;3-záhtada). V platnom ÚpN-o jeparcelauĺčená ako zíthnda.
ZaD č.L sa patcela funkčne rnení na ĺr'avĺhovanúplochu byvarua foĺĺnouĺodinných domov

Bd).
Pĺi ľiešenílokality

je pottebné dodtžat':
ochľannépásmo cintoľína
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Lokalita 6. Nacháđza sa v zasta\ĺanom územísevemej časti obce v územno-stavebnom
bloku č. 6, (KN-C p.č.206/1,;2-zähtada, 2O7, 27O, 2l|-ostatná, plocha, 212,Z1,4-zastavaná
plocha). V platnom UPN-O sú paľcĄ uĺčenéna navfhovanú plochu byvana formou
todinných domov s oďišným štandaĺdom Bo)
komunikáciou. ZaD č. 1 sa
'obslužnou
paĺcely funkčne menia na navthovanú plochu byvana
foľmou tođinných domov Bd)
obslužnou komunikáciou a pešímchodníkom.

'

Lokalita 7. Nachádza sa mimo zastavaného územia v severnej časti obce s návĺhom jeho
tozširetia vúzemno-stavebnom bloku č' 5, (KN-C p'č.1617/1,-wa|ý távny poÍast'
7677 /2;3-ostatná plocha). V platnom ÚpN_o sú patcóly utčenéako plochy' tĺvalého
tĺávneho poÍastu' ZaD č.1 sú patcely funkčne určenéna jestvujúcu p1ochu zanadení
technickej infĺaštľuktury(ľI - studna) s účelovoukomunikáciou.

Pľi ĺiešenílokaiity je potĺebnédodržat':
hygienické ochtanné pásmo vodného zdtoja
Lokalita 8. Nachádza sa v územno-stavebnom bloku č. 2., mimo zastavaného uzemja vo
wýchodnej časti obce s návľhom jeho rozšíĺenia.V platrrom ÚpN-o sú parcĄ uľčenéna
navľhovanú plochu byvana foľmou rodinných domov s oďišnyľn štandaľdom
B") .
obslužnou komunikáciou. ZaD č. 1 sa mení tĺasovanię obslužnej komunikácie s úpľavou
kĺižovaĘS cestou III/3077 s navthovanou veĺejnou zeleňou a łfnenovjej funkčnej tÁedy z
C7 naC2 s kategóriou Mo ó,5/30.
Lokalita 9. Nachádza sa na západnom okaji katastľálneho űzemia obce (I{N-C p.č.2524ostatná plocha, 2759/70-omá pőda). V platnom ÚpN_o je uĺčenápoďa jestvujúceho stavu
ako oĺnápőda' ZaD č. '1 sa navrhuje funkčná plocha pte z,aĺađeĺĺe
technickej jnfľašľuktuĺy
(elektrická stanica 1'1,0/22 kĘ s účelovoukomunikáciou napojenou na cesu III/3O77 a
navĺhovanou hĺanicou zastavaného územia obce.

Pĺi ĺiešenílokality

je

potebné dodľžat':

ochľanné pásmo cesty III. triedy

Lokalita 10. Nachádza sa v územno-stavebnom bloku č. 25, na západnom oknji
((N-C p.č'1509_tľvalý uávĺy poĺast). V platnom ÚľN-o 1.
utčená poďa jestvujúceho stavu ako TfP. ZaD č.1 sa navĺhuje polyfunkčná plocha pĺe
výľobu, skladové hospodáĺstvo a poľnohospodáľsku ýobu s Łolačnou zeleňou,
katastĺálneho űzemia obce

dopĺavným napojením na cestu III/3077 a navthovanou hľanicou zastavaného územia obce.
Pľi dešenílokality je potebné dodtźať:
ochľanné pásmo cesty III. tĺiedy
Lokalita 11. Nachádza sa v zastavanom inemi centĺálnej časti obce v územno-stavebnom
bloku č. 77 nad obecným úĺadomopľoti futbalovému ihľisku (I(Irĺ-C p.č.89/1'-záthľada). V
platnom ÚpN-o bola iokďita funkčne uľčenáako záhtada. ZaĎ č. 1 sa navľhuje pte arcárl
zbemého dvota, ktoľý bude tvoľený spevnenou betónovou plochou pre veľkooĹjemové
kontajnery a dvoma pľefabrikovanými samonosnými garäźami' Na Ĺľanici pozemku s
funkciou občianskej vybavenosti je navĺhovan á plocha izoLačnej ze|ene'

Plocha ľiešených lokalít vyžaduje zábet poľnohospodáľskej pôdy o v1ŕmere 2,099 ha z toho
zál'bęľ PP \ĺ zastaYanom űzemi je 0,11'4 a mimo zastavaĺéhoűzeľĺ:ťlaje 1',375 ha, ktoĺénie sú
zarađenédo najkvďitnejšej poľnohospodáľskej pôdy poďa kódu BPEJ v katastálnom űzemi
obce Výbomá, oktem lokality 28, kde je zá,bet najkvalitnejšej pôdy 0,001ha

Návĺh rca|szácíę posudzovaného dokumentu nęmá pńamy'pl}ł' na zdnvje obyvatel'stva.
Nepľiamy'ply" nu zdravie obyvatel'ov je pozitívny a spočívav ĺiešenípĺípĺavyúzemia obce
na ĺekĺeáciu vtátane potľebnej vybavenosti plochy v űzemi. Zámet nemá negatívny
na
ęý
zdtavie obyvateľstva pn đođrźani
stanovených ľegulatívov a limitov vyžiĺaizemia.
Uľbanistické riešenie

Zmenamĺ a doplnkami č. 1 UPN o Výbomá sa navľhuje polyfunkčná plocha pĺe
gľie1ys9lnú a poľnohospodáĺsku
s izolačnou
'y'"b" územia obce.zeleňou a ateáL elektľiikej stanice
110/22 kV na západnom okĺaji katastálĺreho

Navĺhovaná hĺzll:jca centfa obce je situovaná po cestných komunikáciách v nasledujúcej tľase
(viď.: v.č. 2,4a,4b,4c): obecný útad - cintorín _ zäpadná hľanica p'č'47 /3;4ó; (potľaviny)
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pešíchodník cez potok - obslužná komunikácia smeÍom k obom kostolom _ most k ceste
III/3077 _ po ceste III/3077 k obecnému uradu.

2.

Úa"p

o qýstupoch.

doplnĘ č. 1 ÚPN _ o Výboľná v katastĺálnom území
Výborná, sú vyhotovené v súlade a tozsahu ako to oyply-ra z $ 12 vyhlášĘ Ministetstva
životnéhopĺostľedia Slovenskej ľepubliky č. 55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch
Zź,'väznéčasti ľiešenia prc Zmeny a

a uzemnoplánovacej dokumentácii.

3. Úĺ"p o pľiamych a nepĺiamych ęlyvoch

na životnépĺostľedie.

Návĺh zmien a doplnkov spôsobí zmenu vyažitla uzęmia riešených lokalít v katasftálnom
(nemi Výbomá a jej vplyvy na žtvotnépĺostľediesú posudzované v sulade s pĺíslušnými
pĺávnymi pľedpismi'

4.

vplyo nazdtavotný stav ob;ruatel'stva.
Ptoces spĺacovania a aýstupy územnoplánovacej dokumentácie nemajú negatívny oplyv na
zdtav otný stav obyvatel'stva.

5. vply" na chĺánenéúzemia [napĺ. navrhované chĺánenévtáčie tnemia, inemia
euľópskeho ýznamu, súvislá euĺópska sústava chĺánených űzemĹ (NatuÍa 2000),
náľodné PaÍb, chľánené kľaiinné oblasti, chľánené vodohospodáľske oblasti a pod.]
vtátane návĺhu opaüenĺ na ich zmíernenie.

Mieta ýchto vazięb na űzemi riešenom zmenou a doplnkom územného plánu obce
Yýbomá, sa zisťuje v pÍocese pĺeľokovávania pľedloženéhonávľhu v súčinnostis pľíslušným
otgánom štátnej ochĺany pľíľodypre lokality :
Lokalita 1. Nachádza sa v zastavanom územícentĺálnej časti obce

bloku č. 15, (KN-C p.č.23, 2a/1';Ą.

V

platnom

v územno_stavebnom

ÚpN-o sú paľceĘ navĺhovanépľe

polyfunkčnúplochu občianskej vybavenosti a veľejnej zelene. ZaD č.1' sú patcely funkčne
navľhované na plochy byvarua fotmou rodinýh domov (R.d).
Lokalita 2. Nachádza sa Ý zastavanom úzeĺnícentĺálnej časti obce v územno_stavebnom
bloku č. 17, (KN-C p.č.58) ako zastavaná plocha. V platnom ÚpN-o je paĺcela uĺčená ako
jestvujúca plocha byvarua foľmou F.:d. ZaD č.1 je paľcela funkčne uľčená na navĺhovanú
plochu občianskej vybavenosti (OV - mateĺská škola).
Lokalita 3. Nachádza sa v zastavanom űzemi centÍálnej časti obce v územno-stavebnom
bloku č. 17, (IO{-C p.č:.63/1) ako zastavaná p1ocha. V platnom ÚpN-o je paľcela uĺčenáako
jestvujúca plocha občianskej vybavenosti (o\). ZaD č.1 sa paľcela funkčne navĺhuje na
plochu byvarua forĺnou ĺoiĺinnýchdomov (R.d).
Lokalíta 4. Nachádza sa y zastaYanom územíqýchodnej časti obce v územno_stavebnom
bloku č. 17, (KN-C p.č.32/7-zastavaná' plocha, 270-tnatý távny poÍast).V platnom ÚpN_o
sú paľcely utčenéako navĺhovaná, pIocha býnĺania formou ľodinných domov s odlišným
štandatdom s.o). ZaD č'1 sa paľcely funkčne menia na navĺhovanú plochu občianskej

vybavenosti (o\Ą.

Lokalita 5. Nachádza sa v zastavanom územícentálnej časti obce v územno-stavebnom
bloku č. 9, (KN-C p.č.1'!2/t;2i3-záhnda). V platnom ÚpN-o je paĺcela uĺčenáako zähtada.
ZaD č'7 sa parcela funkčne mení na navĺhovanúplochu byvana foľmou ĺodinných domov

Bd).
Pd ľiešenílokality je potĺebnédodržať
ochĺanné pásmo cintoľína
Lokalita 6. Nachádza sa

v zastayanom úzeĺníseveĺnej častj obce v územno-stavebnom
bloku č' 6, (KN-C p.č.206/7p_záhnda,2O7,zto,Łl7-ostatlil plocha, 272,Zl4-zastavaĺá,
plocha). V platnom ÚpN-o sú paľcĄ uĺčenéna navľhovanŁ plochu byvana foľmou
todinných domov s odlišnyĺnštandaĺdom &o) gbslužrĺoukomunikáciou. ZaD č. 1 sa
'
paĺcely funkčne menia na navĺhovanú plochu bývania
foľmou ĺodinných domov Bd) .
obslužnou komunikáciou a pešímchodníkom.
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l.okalita 7. Nachádza sa mimo zastavaného uzemia v severnej časti obce s návthom jeho
ľozšíľeniavúzemno-stavebnom bloku č. 5, (I{N-C p'č.1617/1-tnalý ttáxny pofast'
1"617 /Z;3-ostatná plocha). V platno'" ÚpN-o sú paĺcłyuľčenéako plochy' trłalého
tĺávneho poÍastu. zaD č.7 sú paĺcely finkčne utčenéna jestvujúcu plochu zanadenĺ
technickej infĺaštĺuktury(II - studňa) s účelovoukomunikáciou.

Pri ĺiešenílokďity je potĺebnédodtžaťl
hygienické ochranné pásmo vodného zdtoja
Lokalita 8. Nachádza sa v územno-stavebnom bloku č. 2., mimo zastavaného űzemia vo
1ýchodnej časti obce s návrhom jeho ĺozšíľenia.V platnom ÚpN_o sú paĺcely uľčenéna
navthovanú plochu byvana foľmou ľodinných domov s oďišným štandardom 6")
obslužnou komunikáciou. ZaD č. 1 sa mení tľasovanie obslužnej komunikácie s úptavou'
kĺižovaĘS cestou III/3077 s navĺhovanou veľejnou zeleňou a Żmenou jej funkčnej tĺeđyz

C1naCŻ s kategóriou Mo ó,5/30.
Lokalita 9. Nachádza sa na západnom okĺaji ka,tasľálneho uzemia obce (I(N-C p.č.2524ostatná plocha, 2759/1'0-omá pôda). V platnom UPN-O je uľčená poďa jestvujúceho stavu
ako omá pőda. ZĐ č. 1 sa navĺhuje funkčná plocha pte zaĺaderĺetechnickej infraštľuktury
(elektdcká stanica 11'0/22 k! s účelovoukomunikáciou napojenou na cestu III/3}77 a

navĺhovanou hľanicou zastavaného územia obce.
Pĺi ľiešenílokality je potĺebnédodľžať:
ochĺannépásmo cesty III. tĺiedy
Lokalita 10. Nachádza sa v územno_stavebnom bloku č. 25, na západnom oknji
katastĺálneho ,3zernia obce (I(N-C p.č.1509-trva1ý trávny potast). V platnom ÚľN-o je
llľčeĺápoďa jesľvujúceho stavu ako TTT. ZaD č'1 sa navľhuje polyfunkčná plocha pľe

a poľnohospodáĺsku ýobu s izolačnou zeleňou,
dopľavným napojením na cestu III/3077 a navľhovanou hľanicou zastavaného územia obce.
Pd dešenílokality je potĺebné dodĺžat':
ochľanné pásmo cesty III. tľiedy

ýobu,

skladové hospodáľstvo

Lokalita 11. Nachádza sa v zastavanom űzemí centľálnej časti obce v územno-stavebnom
bloku č. 1'7 nad obecným uadom opľoti futbalovému ihľisku (I(tr{-C p.č.89/7-záhrada)' V
platnom ÚpN-o bola lokalita funkčne uľčenáako záhnda. ZaD č. 1 sa navrhuje pte áteárl
zbemého dvoľa' ktoqý bude tvotený spevnenou betónovou plochou pľe veľkoobjemové
kontajnery a dvoma pĺefabrikovanými samonosnými gańžami. Na hľanici pozemku s
funkciou občianskej vybavenosti je navĺhovan á pIocha izolačnej zelene.
sú navľhované v 1. a 2.stupni ochľany pľíľodypodľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochľane
pdľody alłajny v znelĺ neskoĺšíchpľedpisov.

V pľocese konečného ľiešenia zmeny a doplnku územného plánu obce, buđezabezpečená
ochtanav súlade s $ 2 ods.l. písm. c) stavebného zákonaazákoĺač.543/2002Z 'z. o ochtane
pdľody ahłajiny.

6.

Možnéĺiziká súvisiace s uplatňovaním strategického mateľiálu.
Nie sú ľiziká súvisiace s uplatňovaním stľategického mateľiálu.

7.

vplyu na životnéprostľedie pĺesahuiúce štátne hranice.
Nie

Iv.

je

vpý

na životnéptostĺeďe pĺesahujúceštátne hľanicę.

Dotknuté subiekw

7.

Vymedzenie zainteľesovanei vetejnosti vĺátane iei združenĹ
obec Výbomá, naktotej podnet je spĺacovávaná, zmena a doplnok územného plánu obce
Výbomá.

2.

Zoznam dotknutých subiektov.
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3.

okesný űtadI{ežmatoĘ odbot staľostlivosti o žívotnéptostredie, Huncovská
KežmatoĘ
- odpadovéhospodáĺstvo,

1, 060 01

-

vodná spÍáva,
ochĺana ovzdušia,
okĺesný úľađPrešov, odboľ staĺostlivosti o životnépĺostľedie, oddelenie ochľany pľírody
avybných zložiek životného pĺostĺediakĺaja' Námestie mieľu 2, OB7 92 Ptešov,
okresný llrad Pĺešov,odboľ optavn.fch ptostriedkov, rcfetátpôdohospodársĺĺa,Námestie

ĺnieľu3, 081' 92 Pĺešov,
RegionäIny íľadveĺejnéhozdnvotnicĺĺa so síďom v Popĺade, Zdľavotnícka 3, 058 01
Poptad,

rávny- kraj, Úĺad PSI( - odboĺ ľęionálneho tozvoja, oddelenie
územnéhoplánovania a ZP, Námestje mieru 2, 080 0L Pĺešov,
okľesný útad Pľešov, odbor výstavby a bytovei politiky, Námęstie mieľu 3, 081 92 Pĺešov,
okesný űradIšežmaĺoĘpozemko1ý a lesný odboľ, Mučeníkov4,060 01 l(ežmaĺok
okľesný űrad I(ežmarok, odboľ kĺízovéhoĺiadenia
okĺesný fuadlíležmatok, odboĺ cestnej dopľavy apozemných komunikácií
Východoslovensk,á distibučná a. s.,I(ošice, Mlynská č. 31,I{ošice
obec LendaĘ I(ostolná 794/1,4,Lendak

PľešovsĘsamosp

Dotknuté susedné štáty
Nie sú dotknuté.

v

Donlňuiúce údaie

1.

Mapová ainá gtafr,cká dokumeĺtácia (napľ. výkĺes šiĺšíchvzťahov v mieľke pľimeľanei
chaľakteru a pôsobnosti stľategického dokumentu).
V ĺámci ptác

na

oznámení o stĺategickom dokumente nebola spĺacovaná grafická
o Výborná
územnéhoplánrr obce Výboĺná.
dokumentácia.

Tá je súčasťouspĺacovaných zmien a doplnkov č. 1 UPN

2. Mateĺiály použitépri vypľacovanístfategického dokumentu.
o jestvujúci űzemný plán, spĺacovaý Ing. atch. Dušanom Maĺekom, schválený obecným
Żastupiteľstvom obcę Výbomá dĺia 17.4.2008 uznesením obecného zastupiteľstva
o
o
o
o

vI.
VII.

č.10/2008. Záväzná časťúzemného plánu obce bola vyhlásená všeobecne záväzným
nariadením č.2/2008 zo dňa 4.4.2008, s účinnost'ou od 5.5.2008,
zadanie pÍe vypÍacovatie ,3zemného plánu obce Výbomá bolo schválené obecnylrn
ŻastupiteľStvom č.u.: 1'3/2007 zo dňa 26'11.2007 a je v súlade so Spfacovanými ZaD č'1

UPN-O Výboĺná

návĺh zmien a doplnkov č. 1 ÚPN-o Yýbomávypltacovaný Ing. aĺch. Dušanom Maĺekom

ÚPD VÚC Ptešovského samospĺávneho kĺaja,
obhliadka ĺiešenéhoűzemla

MĘqto a dátum Ęvptacovania oznámenia
Yýboná,)2. 02.2021
Pqtvľdenie srrľávnosti údaiov

1.

Meno spľacovatel'aoznámenia
Ing. VladimíľŠteĺbák_ poveĺený obstaĺávateľ za obec Yýborná, obecný liĺad Výboĺn á',
02Yýborná
tel.č': 0905 339 1,56, e-mail: steĺbak@hoľnail.com
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2. Potwđeniesprávnosti
obstaĺávateľa, pečiatka.

rĺdaiov

oznámenia podpisom optávneného zástupcu

Ing. Vieta Stľelová _ stafostka obce, Obec Výbomá, 059
e_maiľ obecvyborna@obecĺryboma.sk

)zVýbomá

Ing.Viera

Stre/ouá

Staľostka obce

Ů

\

o

*
*

*

*

8

oznámenie o strategickom dokumente pre návrh ,,Zmeny a doplnky ě.

í ÚPN

_ o Výborná"

