OBEC LIETAVSKÁ LÚČKA
Obecný úrad, Cementárenská 3, 013 11 Lietavská Lúčka
Lietavská Lúčka, 16.12.2015
Občanom, fyzickým a právnickým osobám...
Vec: Územný plán obce (ÚPN – O) Lietavská Lúčka, oznámenie o začatí obstarávania
Obec Lietavská Lúčka ako orgán územného plánovania v zmysle § 16 ods. (2) zák.č.
50/1976 Zb. v platnom znení s cieľom zabezpečiť udržateľný rozvoj územia svojej obce vrátane
zlepšenia ochrany životného prostredia obce pristupuje v súčasnosti v zmysle zákona č.
50/1976 Zb. v platnom znení ako i vyhlášky č. 55/2001 Z.z. k zabezpečeniu vypracovania
územného plánu obce Lietavská Lúčka.
Preto v súlade s ustanovením § 19 b) ods. (1) zák.č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v platnom znení

oznamuje
verejnosti, t.j. občanom, fyzickým i právnickým osobám, spoločenským organizáciám, občianskym
združeniam, iniciatívam, podnikateľom..., že dňom 15.12.2015 začína obstarávať

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE (ÚPN – O) LIETAVSKÁ LÚČKA.
Územným plánom obce sa vytvoria optimálnejšie predpoklady pre trvalý súlad
predpokladaných všetkých činností na území obce i v jej blízkom okolí ako i komplexnejšie
a modernejšie predpoklady zachovania prírodných, civilizačných a kultúrnych hodnôt v území.
Územný plán bude slúžiť ako najaktuálnejší územnoplánovací nástroj riadenia, usmerňovania a
regulovania a harmonizácie všetkých, nielen stavebných, činností na území obce Lietavská Lúčka.
V tejto súvislosti Obec Lietavská Lúčka žiada občanov, fyzické a právnické osoby,
spoločenské organizácie, občianske združenia... o zasielanie či poskytovanie námetov, podnetov,
zámerov, požiadaviek, podkladov atď. pre vypracovanie územného plánu obce (napr. zámery
nového využitia pozemkov, zámery na nové stavebné pozemky, námety na nové urbanistické,
architektonické a stavebné riešenia, námety na rozvoj cestovného ruchu, turizmu a rekreácie, športu,
občianskej vybavenosti, výroby, agroturistiky, námety pre zlepšenie ochrany životného prostredia,
ochrany prírody, kultúrnohistorických hodnôt územia, námety na nové komunikácie, na nové
inžinierske siete atď.).
Všetky podklady v písomnej, grafickej, elektronickej, ale aj ústnej forme je možné uplatniť
na Obecnom úrade v Lietavskej Lúčke v termíne do 31.01.2016, v úradných hodinách, ďalej
poštou, ako i na emailovej adrese obce: obec@lietavskalucka.sk.
Proces obstarávania územného plánu obce Lietavská Lúčka bude zabezpečovaný v zmysle §
2a stavebného zákona v platnom znení prostredníctvom odborne spôsobilej osoby, ktorou je Ing.
arch. Vladimír Barčiak, reg.č.263 Gerlachovská 9, 010 08 Žilina).
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