
Frinrátor,
§J+

a-
|'a rozdel'ovníka

\4ESTO KOSI(]E

Naše čislo
Cl20l5l00463-4

V5,,tlavuje/lin k;r

Ing. arch. M.Jerguš l 055 6419 465
Košice
1 l. 03.2015

VEC:
Oznámenie o začatí obstarávania nového Úzernného plánu mesta Košice

V zmysle § 19b z,ákona č. 5011916 Zb. v zneni neskorších predpisov (stavebný zákon),
Váni týmto oznamujeme, že Mesto Košice dňom zverejnenia tolrto oznámenia na úradnej
tabuli mesta Košice začina obstarávanie novéhtr Uzemného plánu mesta Košice, ktorý bude
spracovaný v srila<le s príslušnými ustanovenianri stavebného zákona.

V rámci prípravrrých prác, pred spracovaním clokumentácie Územného plánu mesta.
sa zhr"om*žd'ujú porJklail,v, intbnrrácle a údaje o súčasnom stal-e územia a získavqúr sa nántety
a požiadavky na ricš*r:ie ulzvoja mesta. Tir:tc pcc]'i..ladv budú l,1,tržité pri soriicov&flí
d okunrc.ntiir:i e rl c r,éilti {-' zenliré ho pi ár:u me§ta K l šice.

Cbracia-ne sa na Vás s požiaCavkou na :;pc,iuprácu irri zil;ka, ll;:tí padkiili:*r,, ktc..iré sa
týkajú územia Vašej mestskej časti. Ide o podkiady. v ktorÝch sú irríbrmácie o súčasnonr
stave územia a koncepěné dokurnenty zamerané na rozvoj územia mesiskej časti,

. V prílche tohto listu Vám zasielame Oznárnenie o začatí obstarávarria nového
Uzemného plánu mesta Košice pre verejnosť spožiadavkou ojeho zverejnenie na úradnej
tabuli Vašej mestskej časti po dobu 30 dní.

Specifi kácia požadovaných údaj ov:

o &elevantné podklady. týkQúce sa územta m spracovaní
UPM Košice (konqepcie. dokumenty. projekty a pod,):

. požiadavky na riešenie v ÚpN mesta košice:
- námety a návrhy týkajúce sa výhl'adových zámerov mestskej časti, ktoré móžu byť

predmetom riešenia UPN mesta Košice
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zároveň vás Žiadame o zaslanie.prrpadných požiad,aviek anámetov na riešenie, ktorébudú uPlatnené obYvatel'mi VaŠej mestskej tasti. Poiuoouané údaje, inťormácie a podklady jepotrebné zaslat'do 30 dní od prevzatiatohio oznámenia na adresu:

Magistrát mesta Košice
Oddelenie výstavby, investícií a stavebného úradu
Referát Útvar hlavného architekta mesta košice

Trieda SNP 48/A
040 11 Košice

Mestské Časti budú do d'alŠieho procesu obstarávan ia územného plánu mesta KošicezaPojené Pri sPracovaní zadaniapre Územný plánmesta a vo ťázeprerokovania jednotlivýchetáp spracovania dokumentácie úiemnétro pianu mesta.

S pozdravom

; z1 ^'.---:il
I

MUDr. Richard RluSi, lhO., tvtt'H
primátor n_{esta Košice

!

Pnílohy: oztlámenie pre verejnost'

ídozdel'ovník:

l\{iestny úrad Mestske,i časti Staré mesto, Hviezdoslavova 7, 040 01Košice
Miestrly úrad Mestskej časti Džungl'a, Člnková 27 , 04a 01 Košice
Miestny úrad Mestskej časti Sever, Festivalové námestie 2, 0400l Košice
Miestny urad Mestskej t)astiŤahanovce, Ťahanovská 28, 040 13 Kcšice
N4iestny úrad Mestskej časti Sidlisko Ťahanovce, Americká ťrieda 15, 040 13 KošiceMiestny úrad Mestskej častiKavečany, Široká, 17lA,040 01 Košice
Miestny úrad Mestskej časíiZápad,,ri. sxp sg,oqo 11 Košice
Miestny úrad Mestskej časti KVP, Tr. I(VP I,040 23 Košice
Miestny úrad Mestskej časti Myslava, Pod hoiou 22,04016 Košice
Miestrry úrad Mestskej časti Luník IX, Krčméryh o 2,0401 1 Košice
Miestny úrad Mestskej časti Pereš, I*ompašská 54,0401l Košice
Miestlry úrad Mestskej častiLorinčík, Loiinerk 15, 040 11 Košice
N,{iestny úrad Mestskej časti Pol'ol,, Dolina 2,040 15 Košice
Miestny úrad Mestske_i časti Šaca. Železiarenská g.040 1sKošice
Miestny úrad Mestskej časti Dargovských brdinov, Dvorkinova 7, a40 22 KošiceMiestny úrad Mestskej časti Košická Ňová Ves, Mliečna 1, 040 l'4 KošiceMiestny urad Mestskej časti Juh. Smetanova 4, a40 01Košice
Miestny úrad Mestskej časti Barca, Abovská 3'2, 040 l7 Košice
Miestny úrad Mestskej časti Krásna, Opátska l8, 040 18 Košice
Miestny úrad Mestskej časti Šebastou.., Podb"l'ová 1, 040 17 Košice
Miestny úrad Mestskej časti Nad Jazerom, Poludníková 7, a40 n*osi""
Miestny úrad Mestskej časti Vyšné opátske, Nižná úvrať 25, 040 0 i Košice



oZNAME|{IE
o začatí obstarávania

fJzemného plánu me§ta Košice

Mesto Košice oznamuje v zmysle §l9b stavebného zákona, že dňom
zverejnenia tohto oznámenia zaóína obstarávat' nový Uzemný plán mesta Košice.

Uzemný plán bude komplexne riešiť priestorové usporiadanie a funkčné
r,yužívanie územia, určovať jeho zásady a regulatír,y so zretel'om na životné
prostredie, ekologickú stabilitu územia, kultúrno-historické lrodnoty, územný rozvoj a
tvorbu krajiny.

Prípravné práce vykonáva Mesto Košice ako orgán územného plánovania, ktory
obstaráva územnoplánovaciu dokumentáciu v spolupráci s orgánmi štátnej správy,
obcami, právnickýtni osobami a verejnost'ou. Dóležitou súčasťou prípravných prác je
aj zhrontažd'ovanie požiadaviek a podnetov od organizácií a občanor,. Sú to napríklad
informácie o miestnych zdrojoch znečistenia ovzdušia, vody a pódy, informácie o
miestnych dopravných závadách, chýbajúcej infraštruktúre, požiadavky týkajúce sa
oclrrany životného prostredia, požiadavky ria územný rozvoi, informácie o zámeroch
r,ystavby sťtborov rrrdinných a bytov_vch domov na nevl,užívanom území a
cievastovanýcir iri<lchách. zámer3,výstavby priern,vselný,cli areálov, objektcv obciiodu a
siuži*b, požiadavky na verejrroprospešné stavby, - škol1,, zdrarrctnícke zariadenia.
cletskó ihriská, ,,,ere"jnú zeleii , náinety rra zlepšerrie ži.",otnélio prostr*dia z pohl'adrr
zdravi.a a estetiky.

Riešené územie je vymedzené administratívnou hranicou mesta Košice (okresy
Košice I - IV).

Požiadavkv, námety na riešenie a informácie móžu právnické a ýzické osoby
podávat' do 30 dní od zverejenia tohto oznámenia písomne alebo osobne na adrese:

Magistrát mesta Košice
f,)ddelenie výstavbyo investícií a stavebného úradu
Referát utvar hlavného architekta mesta košice

Trieda Sl{P 48/A
040 11 Košice

a elektronicky na adrese

zverejnené .,?t' * U ?Í

Zvesené
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,f -ui ._ *-_*.

i
MUDr. Richarp Raši. PhD.. MPH

primátor tnesta Košice
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