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Vec
Oznámenie o začatí prerokovania návrhu Územného plánu hospodársko-sídelnej
aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky č.17/2020
- žiadosť o vyvesenie dokumentov na MČ

V prílohe Vám zasielame oznámenie o začatí prerokovania návrhu "Územného plánu
hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky č. 17/2020". V zmysle §22
stavebného zákona Vás žiadame o vystavenie na úradnej tabuli MČ na dobu minimálne 30 dní
nasledovných dokumentov:

1. Oznámenie o prerokovaní návrhu ÚPN HSA Košice ZaD č. 17/2020 s
verejnosťou (č. listu MKlC/2020/00253) a č. listu MKlC/2020/00253-16

2. Výkres "Informatívna situácia riešených lokalít" predmetných zmien a doplnkov

Po ukončení vystavenia Vás žiadame o písomné potvrdenie o dobe vystavenia daného
oznámenia.

S pozdravom

riaditeľ

Prílohy:

1 x Oznámenie o prerokovanínávrhu ÚPNHSAKošice ZaD Č. 17/2020 s verejnost'ou (č.
listu MKlC/2020/00253)
1 x Informatívna situácia riešených lokalít
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Územný plán hospodársko - sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky Č. 17/2020
oznámenie o prerokovaní

(Verejná vyhláška)

Mesto Košice, Magistrát mesta Košice oznamuje verejnosti podľa § 22 ods. 1 zákona Č. 50/ 1976
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon) v znení neskorších zmien a doplnení

prerokovanie územnoplánovacej dokumentácie

"Územný plán hospodársku- sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky Č. 17/2020"
ktorý je k nahliadnutiu na Magistráte mesta Košice, Útvar hlavného architekta, v pracovných
dňoch od 8:00 hod. do 15:00 hod. a na www.kosice.sk v sekcii mesto/územné plánovanie/aktuálne
oznamy.
Verejné prerokovanie územnoplánovacej dokumentácie "Územný plán hospodársko-sídel nej
aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky č. 17/2020" s odborným výkladom spracovatel'a sa uskutoční
dňa:

05.11.2020 O 15:30 hod. na Magistráte mesta Košice, Trieda SNP 48/A, v Malej
zasadačke č. dverí B004 (na' prízemí).

Verejnosť je oprávnená v zmysle § 22 ods. l stavebného zákona podať písomné pripomienky
k územnoplánovacej dokumentácii" Územný plán hospodárska- sídelnej aglomerácie Košice,

Zmeny a doplnky č. 17/2020" do 30 dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia na úradnej tabuli
mesta Košice na adresu: Magistrát mesta Košice, Útvar hlavného architekta, Trieda SNP 48/A,

040 II Košice, Na stanoviská a pripomienky doručené po určenej lehote sa neprihliadne.

__.- -?"
. Ing. Jaroslav Polaček

Vyvesené dňa: 13 -10- 2020 W 
Zvesené dňa: (/ -
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Oznámenie o prerokovaní
(verejná vyhláška)

Územný plán hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky č.17/2020
- oznámenie o zrušení fyzického stretnutia - prerokovania na Magistráte mesta Košice

Mesto Košice, Magistrát mesta Košice zvolalo prerokovanie územnoplánovacej dokumentácie
"Územný plán hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky č. 17/2020"
s odborným výkladom spracovateľa dňa: 05.11.2020 o 15:30 hod. na Magistráte mesta Košice.
Z dôvodu opatrení vlády SR k problematike COVID 19 (uznesenia vlády SR č. 678/2020) sa
fyzické stretnutie prerokovania ZaD Č. 17/2020 ÚPN HSA Košice na Magistráte mesta Košice dňa
05.11.2020 o 15:30 hod. NEUSKUTOČNÍ.

Odborný výklad spracovateľa ÚPD bude dostupný v elektronickej podobe na www.kosice.sk
v sekcii Mesto 1 územné plánovanie 1 aktuálne oznamy od dňa 05.11.2020.
Prípadné otázky týkajúce sa odborného výkladu spracovateľa je možné adresovať v elektronickej
forme na emailovúadresu:michal.sakal-sega@kosice.skdo13.11.2020. Odpovede na otázky v
elektronickej podobe budeme publikovať v termíne do 19.11.2020 na www.kosice.sk
v sekcii Mesto / územné plánovanie 1 aktuálne oznamy.

Verejnost' je oprávnená v zmysle §22 ods.1 stavebného zákona podat' písomné pripomienky k
návrhu územnoplánovacej dokumentácie "Územný plán hospodársko-sídelnej aglomerácie
Košice, Zmeny a doplnky č.17/2020" na adresu: Magistrát mesta Košice, Odd. Útvar hlavného
architekta, Trieda SNP 481A, 040 11 Košice alebo mailom LEN V PÍSOMNEJ ALEBO
ELEKTRONICKEJ FORME

Zároveň Vás informujeme, že termín prerokovania je predÍžený do 30.11.2020.

Vyvesené dňa:

~vesené dňa:
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/ Informatívna situácia riešených lokalít
zmena č. 139 - MČ Košice - Sever:: Lokalita - Čermeľ - Suchodolinská

zmena č. 140 - MC Košice - Porov i: Lokalita - Pažiľ

zmena č. 141 - MC Košice - Staré mesto:: Lokalita - Kasárne - Moyzesova

zmena č. 144 - MČ Košice - Košická N. Ves, OH a V. Opátske :: Lokalita - Heringeš - Pavlova hora

zmena č. 145 - MČ Košice - Jazero :: Lokalita - Napájadlá x Pri Krásnej

zmena č. 146 - MC Košice - Barca :: Lokalita - Priemysel - Juh

zmena č. 147 - MČ Košice - Lorinčík:: Lokalita - Lorinčik - verejná zeleň

. zmena č. 148 - MC Košice - Sebastovce :: Lokalita - Sebastovce

zmena č. 149a - MČ Košice - celé HSA:: Lokalita - cintorín Barca

zmena č. 149b - MC Košice - celé HSA:: Lokalita - cintorín Kavešany

zmena č. 149c - MC Košice - celé HSA:: LOkalita - cintorin Košická Nová Ves 
zmena č. 149d - MČ Košice - celé HSA:: Lokalita - cintorin Krásna

zmena č. 14ge - MC Košice - celé HSA:: Lokalita - cintorín Lorinčík

zmena č. 1491 - MČ Košice - celé HSA:: Lokalita - Verejný a Židovský cintorin

zmena č. 149g - MČ Košice - celé HSA:: Lokalita - cintorin Myslava

zmena č. 149h - MC Košice - celé HSA :: Lokalita - cintorin Poľov
zmena č. 149i - MČ Košice - celé HSA:: Lokalita - cintorín Rozália

zmena č. 149j - MČ Košice - celé HSA :: Lokalita - cintorín Šaca

zmena č. 149k - MČ Košice - celé HSA:: Lokalita - cintorin Sebastovce

zmena č. 1491- MČ Košice - celé HSA:: Lokalita - cintorin Ťahanovce

zmena č. 149m - MC Košice - celé HSA:: Lokalita - cintorín Vyšné Opátske

zmena č. 149n - MC Košice - ceíé HSA :: Lokalita - cintorín a krematórium Zelený dvor


