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Meno a priezvisko:

Adresa:

Telefón:

E-mail:


Magistrát mesta Košice


Oddelenie ÚHA


Trieda SNP 48/A


040 11 Košice







evidenčná pečiatka (vyplní ÚHA)
VEC: ŽIADOSŤ O ZMENU ÚZEMNOPLÁNOVACEJ DOKUMENTÁCIE

Žiadam/e o zmenu nasledujúcej územnoplánovacej dokumentácie vyznačiť územnoplánovaciu dokumentáciu navrhovanú na zmenu
:

☐
ÚPN-HSA Košice
☐
ÚPN-Z Košice – obytná zóna Ludvíkov dvor I
☐
RP (ÚPN-Z) Moskovská trieda – KVP Košice
☐
ÚPN-Z Košice – obytná zóna Na hore – Stará Sečovská
☐
RP (ÚPN-Z) Námestie osloboditeľov Košice
☐
ÚPN-Z Košice – Pereš
☐
RP (ÚPN-Z) OC Košice – Terasa
☐
ÚPN-Z Košice – Pod Bankovom
☐
ÚPN-Z Barca
☐
ÚPN-Z Košice – Rozália 12 RD
☐
ÚPN-Z IV. stavba OS Ťahanovce
☐
ÚPN-Z Košice – sídl. Dargovských hrdinov okrsok VIII.
☐
ÚPN-Z Košice – Domino 
☐
ÚPN-Z Košice – Slivník 
☐
ÚPN-Z Košice – Kavečany
☐
ÚPN-Z Košice – Ťahanovce 
☐
ÚPN-Z Košice – Lorinčík 
☐
ÚPN-Z Košice – Vyšné Opátske
☐
ÚPN-Z Košice – Ludvíkov dvor 18 RD
☐
ÚPN-Z Košická Nová Ves
☐
ÚPN-Z Košice – Myslava 
☐
ÚPN-Z Krásna nad Hornádom








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.
Identifikácia územia, ktoré je navrhované na zmenu:

Katastrálne územie:

Číslo parcely a register (C/E):




Čo má byť výsledkom zmeny v danej lokalite?



Prečo, z akého dôvodu je navrhovaná zmena?







Povinné prílohy:

☐  vyznačenie územia, resp. pozemkov na podklade kópie z katastrálnej mapy



V


dňa




podpis žiadateľa


