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13.02.2018

VEREJNA VYHLAŠxn

o začati obstarávania Zmien a doplnkov č,.7 Uzemného plánu obce
(ZaD č.7 UPN _ o ) Horná Streda

orgán územnéhoplánovania, obec Horná Streda -

obstarávatel'
územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie obce, preskúmal
schválený Územný plán obce (UPN-o) Horná Streda, aktualizovaný Zmenami a doplnkami
č.1 -6.) a rozhodol o obstaranĺ

Zmien a doplnkov č. 7 Územného plánu obce (ZaD
Horná Streda,

č.íUPN-O)

v zmysle $30 zákon a č. 50ĺ1976 zb.- Stavebnéh o zákona, v znení neskorších predpisov

Predmetom ZaD č.1 UPN-o je:
Zmena funkčnéhovyuŽitia lokality 6.1 z plôch nezávadnej výroby na obytné
územie polyfunkčné.
Zmena funkčnéhovyuŽitia časti lokality 4a2 (mimo samotného ihriska)
z plôch jestvujúceho športu a rekreácie na zmiešané(polyfunkčné) územie bývania
a občianskej vybavenosti, športu, sluŽieb a obchodu.

7.1
7.2

K uvedeným zmenám Územného plánu obce Horná Streda sa budú vyjadrovať
zainteresované orgány, organizácie, fyzické a právnické osoby, susedné obce, občania a
široká verejnosť, v súlade s sS 22 a 31 zákona č. 50/1976 Zb'- Stavebného zákona, v
znení neskoršĺchpredpisov, po Vypracovaní návrhu Zmien a doplnkov č'7 UPN-O Horná
Streda.

Vyvesené dňa
Zvesené dňa:
Príloha: Schéma predmetu ZaD č.7 UPN-o Horná Streda - mapka

Ľubomír Krajňanský
starosta obce
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Uzemný plán obce Horná Streda schváleng dna
uznesením obecného zastUplteľstva č. 35l20Ô3_
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PredmetZmien a doplnkov č.7.í
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lmeno funktného vyu;ŕlo iokolity ó.l v rozĺohu poĺclel ĺ. l3Z4/334.

ll24/580. BZ4i58r. 13741587, !3241583. 11241584. 1324i585.
r324/586, 824i587. l324l5BB, 13241589. 1324/590, 1324/59r,
1324 / 597, l3Z4/593, 137.4 I 59 4, 1324 I 595. 1324 I 596, 1324I 597,
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vyĺoby no obyĺne Územre polfunkŕné.

Predmet Zmien a doplnkov é.7.2
Imeno funkŕneho ĺyuillio ŕoĺĺilokolily 4o (mlmo ĺomolného rhnĺko)
ploĺh 1eĺfuu1útcho ĺporiu o rekĺaoĺieo

/

toŕr lokolity

ĺ

4o novrhovoĺej oko

(ereĺua pre ĺozíiĺcnleplothy ĺpoĺlu o ĺekrcĺicre no zmteíone polyĺunkŕne
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ZMENY A DOPLNKY
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l]24l598. 13?'4l599 1324/ó00, l324ló0l, 1324/60?" l3241ó03,
Bz4 l 6a4. 1324/ó05' 13z4 l 606, |3241 607 . l324ló08, |3z4 l 60s,
l324/ól0, l324lóll. 1324/ó12 v k.Ú. }loĺnó ilĺedo z ploĺh nezovodne-;

Úzcmre byvonro

ĺ obtronĺke1 vybovenoĺ tt.
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