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Vec: Zmeny

a doplnky č.4t2020 Územného plánu zóny Centrum
Biskupice' pľeskúmanie v zmysle $ 25 stavebného zákona - stanovisko

19.04.2021

-

Podunajské

Listom zo dňaI5.3.20zI, doručeným dŤ'r-l9.3.202I ste nás vzmysle $25 zákonač,
5011976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poľiadku (stavebný zákoĺ), v zneni
neskorších predpisov, požiadali o stanovisko k mateľiálu návľhu Zmien a doplnkov č. 412020
Územného plánu zóny Centrum - Podunajské Biskupice.

K Žiadosti boli priložené nasledovné dokumenty:
Návrh uznesenia mestského zastupiteľstva
Správa o pľeľokovaní
Návrh VZN
návrhu Zmien a doplnkov č. 4l2O20 Územného plánu zony Centtum
Biskupice - upravený v zmysle výsledkov pľerokovania
Vyhodnotenie stanovísk a pripomienok uplatnených pri pľerokovaní
Dokladová časť

-

Podunajské

Tunajšíúrad mateľiálpreskúmal a konštatuje nasledovné

obsah návrhu Zmien a doplnkov č. 4l202O Územného plánu zony Centrum _
Podunajské Biskupice je v súlade so záväznou časťouschválenej územnoplánovacej
dokumentácie vyššiehostupňa, ktorou je IJzemný plán hl. mesta SR Bľatislavy) Í.
2007 v zneni neskoľšíchzmien a doplnkov
obsah návrhu Zmien a doplnkov č. 4l2O2O Územného pláĺu zóny Centrum _
Podunajské Biskupice, postup obstarania apľerokovania je vsúlade spríslušnými

pľávnymi pľedpismi,

návľh Zmien a doplnkov č' 4l202O Územného plánu zóny Centrum - Podunajské
Biskupice je v súlade s $ 17 vyhl. Ministeľstva životného pľostľedia SR č. 55l200I
Z.z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii,

návrh Zmien a doplnkov č' 412020 Uzemného plánu zóny Centrum - Podunajské
Biskupice v záväznej časti ÚPN navrhovanej na vyhlásenie všeobecne záväzným
predpisom je v súlade s $ 13 stavebného zákona,

a doplnkov č,. 4l2O2O Územného plánu zóny Centľum
je
Biskupice
v súlade so zadaním.

návrh Zmien

-

Podunajské

Vzhl'adom na uvedené okľesný úrad Bľatislava, odboľ výstavby a bytovej politiky
ako príslušnýoľgán územného plánovania súhlasís pľedloženímnávľhu " Zmeny
a doplnky č. 4t2020 Územného plánu zóny Centľum _ Podunajské Biskupice" na
schválenie miestnym zastupitel'stvom.
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