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VEREJNÁ VYHLÁŠKA
o začatí prerokovania Doplnku č.2 Územného plánu sídelného útvaru kúpeľného miesta
Bojnice a pozvánka na verejné prerokovanie

Mesto Bojnice, ako orgán územného plánovania a obstarávateľ územnoplánovacej
dokumentácie mesta, týmto oznamuje občanom a širokej verejnosti, že v súlade s §22 zák. č.
50/1976 Zb.- Stavebného zákona, v znení neskorších predpisov je od 24.09.2010

,,návrh Doplnku č.2 Územného plánu sídelného útvaru ( ďalej D č.2
ÚPN- SÚ) kúpeľného miesta Bojnice“,
vystavený na verejné nahliadnutie na Mestskom úrade v Bojniciach, odd. regionálneho
rozvoja a život. prostredia, denne v pracovných hodinách a na internetovej stránke
www.bojnice.sk . Výkres č.2: „Komplexný urbanistický návrh“ je vyvesený na úradnej tabuli
mesta Bojnice.
Návrh D č.2 ÚPN- SÚ Bojnice pozostáva zo zmeny funkčného využitia lokality
Obora, v k.ú. Bojnice – Dubnica, na funkcie: málopodlažnej zástavby územia určeného pre
funkciu bývania v rodinných domoch a bytových domoch, občianskej vybavenosti, verejnej
dopravnej a technickej vybavenosti a verejnej parkovej, líniovej a ochrannej zelene.

Dňa 14. októbra 2010 o 15.30 hod. sa uskutoční v zasadačke Mestského
úradu Bojnice verejné prerokovanie
návrhu D č.2 ÚPN- SÚ Bojnice, včítane Správy o hodnotení strategického dokumentu - D č.2
ÚPN-SÚ kúpeľného miesta Bojnice, podľa §11 zák. č.24/2006 Z.z. s občanmi a širokou
verejnosťou. Spracovateľ uvedených dokumentácií tu podá odborný, všeobecne zrozumiteľný
výklad k predkladanej dokumentácii.
Prerokovanie návrhu D č.2 ÚPN- SÚ Bojnice je orientované predovšetkým na:
o posúdenie správnosti základného urbanistického riešenia priestorového usporiadania a
funkčného využívania územia lokality Obora a komplexnosti navrhovaného riešenia,
o posúdenie únosnosti zaťaženia územia, šetrného využívania prírodných zdrojov,
zabezpečenia územného systému ekologickej stability a kapacity verejného dopravného a
technického vybavenia územia a verejnoprospešných stavieb
Verejnosť je oprávnená podať pripomienky k návrhu D č.2 ÚPN- SÚ Bojnice písomne na
Mestskom úrade v Bojniciach, do 25. októbra 2010, t.j. do 30 dní odo dňa oznámenia o
vystavení dokumentácie na verejné nahliadnutie. Na stanoviská uplatnené po tomto termíne sa
v zmysle §22 ods. 5 zák. č.50/1976 Zb., Stavebného zákona, v znení neskorších predpisov,
neprihliada.
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