Č.sp. : ŽP 2017/04090-bk

V Bardejove dňa 8.6.2017.

V E C : Návrh zmien ÚPN Z KM Bardejovské Kúpele
- prerokovanie.

VYHLÁŠKA

Mesto Bardejov je v súlade so zákonom SNR č.369/1990 Zb. O obecnom
zriadení obstarávateľom územnoplánovacej dokumentácie. Podľa § 31 a
následne § 22 a § 23 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku v platnom znení, Mesto Bardejov oznamuje verejnosti prerokovanie
Návrh zmeny ÚPN Z KM Bardejovské Kúpele – bývalé skleníky
Návrh zmien je k nahliadnutiu na Mestskom úrade Bardejov, odd.
životného prostredia, v pracovných dňoch od 8:00 hod. do 15:00 hod., kde budú
ku návrhu poskytnuté informácie a na internetovej stránke mesta
www.bardejov.sk/msu v záložke mestský úrad/ územný plán/ zmeny v ÚPD.
Verejnosť je oprávnená podať pripomienky k návrhu zmien do 30 dní odo
dňa oznámenia. K neskôr podaným pripomienkam sa nebude prihliadať.
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