Doplnok
ku všeobecne záväznému nariadeniu mesta Košice č. 52

o záväznej časti územného plánu zóny Košice - Myslava
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach uznesením č. 846
prijatým na svojom XVIII. rokovaní dňa 25.8.2005 v súlade s § 27 ods. 2 zákona č. 50/1976
Zb. v znení neskorších predpisov a § 6 zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov a
§6 ods. 2 písm. a) Štatútu mesta Košice ustanovuje :

Čl. I.
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice č. 52/2001, ktorým sa vyhlasuje záväzná
časť Územného plánu zóny Košice - Myslava, schválené Mestským zastupiteľstvom v
Košiciach uznesením č. 581 dňa 22.2.2001 v znení zmien a doplnkov schválených
uznesením MZ č. 465 zo dňa 24. a 25. 6.2004 sa mení a dopĺňa nasledovne :
1. V § 2 písmeno (a) sa za slová: "a tvoria prílohu č. 1 tohto nariadenia..."
vkladajú slová: "a zmeny a doplnky regulatívov územného rozvoja, ktoré sú
súčasťou Zmien a doplnkov ÚPN Z Košice - Myslava - 07 2005 a tvoria
prílohu č. 1a tohto nariadenia
2. V § 2 písmeno (b) sa vypúšťa text ...", druh a umiestnenie rodinných domov na
parcele"... a za slová : "...a tvoria prílohu číslo 2 tohoto nariadenia..." vkladajú
slová: "a podľa čistopisu výkresov číslo 2/I, 2/III, 2/IV, 2/V zmien a doplnkov
ÚPN Z Košice - Myslava v lokalitách Za priekopou - Povrazová, Na Kope, Ku
Bangortu I, Ku Bangortu II, ktoré tvoria prílohu č. 2a tohto nariadenia".
3. V § 2 písmeno (c) sa za slová : "...a tvoria prílohu číslo 3 tohoto nariadenia..."
vkladajú slová: "a podľa čistopisu výkresov číslo 3/I a 3/III zmien a doplnkov
ÚPN Z Košice - Myslava v lokalitách Za priekopou - Povrazová a Na Kope,
ktoré tvoria prílohu č. 3a tohto nariadenia".

Čl. II.
Tento doplnok nadobúda účinnosť 15. dňom od zverejnenia na úradnej tabuli.

JUDr.Zdenko Trebuľa
primátor mesta Košice

Zverejnené dňa: 5.9.2005
Účinné od: 20.9.2005

Pozn.: Grafické prílohy sú k nahliadnutiu na organizačnom referáte MMK (Tr.SNP 48/A), resp. na Útvare
hlavného architekta mesta Košice (ul. Hviezdoslavova 7).

