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O Z N A M

Mesto Košice, ako orgán územného plánovania podľa § 16 ods. (2) a § 18 ods. (4) zákona 
č.  50/1976 Zb.  v  znení  neskorších predpisov (Stavebný  zákon),  zverejňuje v  súlade  s  §  19b 
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku  v znení neskorších predpisov 
(ďalej  len  stavebný  zákon)  oznámenie o začatí  obstarávania  „Zmien  a  doplnkov  č.66  Za 
Hornádom - ÚPN HSA Košice".

Spracovaním Zmien a doplnkov č. 66 Za Hornádom -  ÚPN HSA Košice sa zabezpečí:
Zapracovanie požiadavky mesta a  investorov pre realizáciu výstavby prevádzky s nezávadnou 
výrobou a  komplexu  zameraného  na  obchod  a  služby,  so  zázemím  a  súvisiacou  potrebnou 
infraštruktúrou a  vybavením územia  v k.ú.  Košice  podľa  priloženej  situácie  to  s nasledovným 
funkčným využitím: 
1.    Existujúce funkčné územie plôch mestského a nadmestského občianskeho vybavenia a  
obytné plochy viacpodlažnej výstavby sa zmení na funkčnú plochu zariadení výroby, skladov a  
stavebnej výroby.

Jedná  sa  o  pozemky  p.  č.  CKN  3278,  3279,  3281/1,  3281/2,  3281/28,  3281/27,  
3281/29,3281/30, 3281/31,  3281/32,  3281/33, 3281/34,  3281/35,  3281/36, 3281/37,  3281/38,  ,  
3295/3, 3295/56, 3295/7,3295/8, 3295/9, 3295/10, 3295/11, 3295/12, 3295/13, 3295/15, 3295/40,  
3295/41,  3295/42,  3295/43,  3295/44,3295/45,  3295/46,  3295/47,  3295/48,  3295/49,  3295/50,  
3295/51, 3295/52, 3295/53, 3296, 3297/7, 3297/8, 3297/9,3297/10, 3297/11, 3297/12, 3297/13,  
3297/14, 3297/15, 3297/16, 3297/17 a 3297/18, k.ú, Staré mesto, okresKošice I, obec: Košice –  
Staré mesto.

Z dôvodu  nutnosti  získania  aktuálneho  nástroja  pre  územné  rozhodovanie  mestského 
zastupiteľstva  pre  ďalší  rozvoj  mesta  je  potrebné  pristúpiť  k vypracovaniu  predmetnej  zmeny 
a doplnku č. 66 Za Hornádom -  ÚPN HSA Košice.
 Verejnosť môže požiadavky a námety zasielať písomne v termíne do 14 dní odo dňa vyvesenia na 
adresu: Mesto Košice, Útvar hlavného architekta mesta Košice, Magistrát mesta Košice, Tr. SNP, 
48/A, 040 11 Košice.

vyvesené dňa:
zvesené dňa:

zverejnené na stránke www.kosice.sk v dňoch:

Prílohy:
Situácia časti ÚPN HSA Košice  s určením hranice riešeného územia

MUDr. Richard Raši, PhD., MPH
primátor

http://www.kosice.sk/


Príloha 01


