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Meno a priezvisko, adresa, telefón a e-mailová adresa žiadateľa

Magistrát mesta Košice
Oddelenie Útvar hlavného architekta mesta Košice
referát urbanizmu
Trieda SNP 48/A
040 11 Košice
Vec
Žiadosť o zmenu územného plánu
Identifikácia územnoplánovacieho dokumentu, ktorý navrhujete zmeniť
☐	ÚPN-HSA Košice
☐	RP (ÚPN-Z) Moskovská trieda – KVP Košice
☐	RP (ÚPN-Z) Námestie osloboditeľov Košice
☐	RP (ÚPN-Z) OC Košice – Terasa
☐	ÚPN-Z Barca
☐	ÚPN-Z IV. stavba OS Ťahanovce
☐	ÚPN-Z Košice – Domino
☐	ÚPN-Z Košice – Kavečany
☐	ÚPN-Z Košice – Lorinčík
☐	ÚPN-Z Košice – Ludvíkov dvor 18 RD
☐	ÚPN-Z Košice – Myslava
☐	ÚPN-Z Košice – obytná zóna Ludvíkov dvor I
☐	ÚPN-Z Košice – obytná zóna Na hore – Stará Sečovská
☐	ÚPN-Z Košice – Pereš
☐	ÚPN-Z Košice – Pod Bankovom
☐	ÚPN-Z Košice – Rozália – 12RD
☐	ÚPN-Z Košice – sídl. Dargovských hrdinov okrsok VIII.
☐	ÚPN-Z Košice – Slivník
☐	ÚPN-Z Košice – Ťahanovce
☐	ÚPN-Z Košice – Vyšné Opátske
☐	ÚPN-Z Košická Nová Ves
☐	ÚPN-Z Krásna nad Hornádom
Identifikácia územia (katastrálne územie a parcelné čísla, resp. vyznačenie hranice územia), ktoré navrhujete na zmenu:
Katastrálne územie
Register (C / E)
Parcely















Poznámky:
Druh zmeny:
☐	zmena funkčného využitia 
☐	zmena priestorového usporiadania 
☐	zmena dopravného alebo technického vybavenia 
☐	navrhnutie novej koncepcie riešenia nezastavaného územia 
☐	rôzne technické úpravy a opravy, napr. rozhrania funkčných plôch 
☐	iné
Návrh zmeny (čo má byť výsledkom zmeny v danej lokalite):
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Zdôvodnenie potreby zmeny (prečo, z akého dôvodu navrhujete zmenu):
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Upozornenie: 
Žiadosť bude posúdená vo vzťahu k schválenej územnoplánovacej dokumentácii regiónu (KSK), mesta Košice, zón na území mesta Košice a primerane aj vo vzťahu k prijatým územnoplánovacím podkladom na území mesta Košice. Mesto Košice zároveň posúdi a vyhodnotí súlad navrhovanej zmeny s prijatými stratégiami a rozvojovými koncepciami.
Svojim podpisom prehlasujem, že som bol/a oboznámený/á s informáciami podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý je zverejnený na webovom sídle prevádzkovateľa www.kosice.sk a na úradnej tabuli v priestoroch prevádzkovateľa.
Povinné prílohy:
	vyznačenie územia (pozemkov, resp. hranice územia) na podklade kópie z katastrálnej mapy 

V ..................., dňa .................... .	..................................................
	podpis žiadateľa

