
Číslo: OZ - 1412020 Dňa: 20.8.2020
Vybavuje: PhDr. Mário Záčik

starosta obce

Vec: UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA O SCHVÁLENÍ ÚZEMNÉHO
PLÁNU OBCE BELADICE — zmeny a dopinky č.1

Obecné zastupiterstvo v Beladiciach prerokovalo a schválilo na riadnom
zasadnuti dňa 19.8.2020 návrh územného piánu obce Beladice — zmeny
adopinkyč.1 a

KONŠTATUJE, ŽE

. pripomienky zo strany dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých
právnických osób sú v územnom pláne obce Beladice akceptované,

. schválený územriý pián obce Beladice — zmeny a dopinky č.1 sa člení
na záväznú a smernú časť. V záväznej časti územnopiánovacej
dokumentácie sú ustanovené plochy pre verejnoprospešné stavby, na
vykonanie asanácie a pre chránené časti krajiny.

‚‚.

Akceptuje

- stanovisko Okresného úradu v Nitre, ku Zmenám a dopinkom č.1
územnopiánovacej dokumentácie, Č. OU-NR-OVBP1-2019/050629-002 Zo
dňa 02.12.2019 ač. OU-NR-OOP6-2020/009630 zo dňa 27.2.2020.

‚‚‚.

SCHVAĽUJE

at Územný pián obce Beladice zmeny a dopinky č.1
b/ Všeobecne záväzné nariadenie obce Beladice číslo: 199/2020 ZO dňa

19.8.2020 o vyhiásení záväzných Častí Uzemného piánu obce Beladice — ZaD
č. I



Iv.

UKLADÁ

obci:
AI obec sústavne sleduje, či sa nezmenili územno-technické, hospodárske

a sociálne predpokiady, na ktorých základe je navrhnutá koncepcia
organizácie územia. Ak dójde k zmene predpokladov, alebo je potrebné
umiestniť verejnoprospešné stavby, obec obstará dopinok a zmenu
územnoplánovacej dokumentácie

BI pravideine, najmenej však raz za štyri roky preskúmať schválený územný plán
obce Beladice, či nie sů potrebné jeho zmeny alebo dopInky alebo obstaranie
nového územného plánu

CI obec obstará zmenu alebo doplnok územného plánu obce, ak je to potrebné
na zosúladenie s územným plánom regiónu alebo s jeho zmenami a
doplnkami

DI obec vyhotoví o obsahu územného plánu registračný list, ktorý spolu s kópiou
uznesenia o schváleni doručí Ministerstvu dopravy a výstavby SR

El obec zverejní záväzné časti územnoplánovacej dokumentácie spolu s VZN
-vyvesením na úradnej tabuli najmenej na 15 dní, ako aj mým mieste obvyklým
spósobom
-doručením dotknutým orgánom štátnej správy

Fl uložiť schválený územný plán obce na Obecnom úrade, stavebnom úrade ‚

a na Okresnom úrade v Nitre

K: Raz ročne v obecriom zastupiteľstve.

PhDr. Žáčik
starosta obce


