Mestské zastupiteľstvo v Košiciach uznesením č. 1231/2018 na svojom XXII. rokovaní dňa 17.
septembra 2018 v súlade s § 2b a § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a podľa § 10 ods. 3 písm. b) zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice
v znení neskorších predpisov ustanovuje:

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice
č. 200/2018
Určenie názvu ulíc „Ulica na Furmanci“ a „Námestie sv. Vavrinca“
§1
Predmet
Týmto všeobecne záväzným nariadením mesta Košice sa určujú názvy dvoch nových ulíc
„Ulica na Furmanci“ a „Námestie sv. Vavrinca“, ktoré vznikli na území mesta Košice v mestskej
časti Košice - Lorinčík. Grafické vyobrazenie „Ulice na Furmanci“ tvorí prílohu č. 1 a grafické
vyobrazenie „Námestia sv. Vavrinca“ tvorí prílohu č. 2 tohto všeobecne záväzného nariadenia.
§2
Lokalizácia a popis ulice „Ulica na Furmaci“
Nová ulica sa nachádza na juhu zastavanej časti mestskej časti Košice – Lorinčík. Začiatok
ulice je v novej križovatke (K1) so štátnou cestou 3. triedy III/3406, ktorá sa nachádza 282 m
južne od miestneho úradu, materskej školy a kultúrneho domu. Smeruje priamo 30 m západo juhozápadným smerom, tu sa rozdvojuje do dvoch smerov a pokračuje priamo 24 m západo –
juhozápadným smerom a 56 m južným smerom.
§3
Lokalizácia a popis ulice „Námestie sv. Vavrinca“
Existujúci obecný priestor sa nachádza v lokalite pri miestnom úrade, na juhu centrálnej časti
starého Lorinčíka. Vymedzený je štátnou cestou 3. triedy III/3406, budovou miestneho úradu,
materskej školy a budovou kultúrneho domu, kde sú zastávky MHD. Výjazd z tohto priestoru je
na štyri strany.
§4
Účinnosť
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od zverejnenia na úradnej
tabuli mesta Košice.

JUDr. Martin Petruško
námestník primátora mesta Košice
(§ 13b ods. 4 zák. č. 369/1990 Zb.)

Príloha č. 1
k všeobecne záväznému nariadeniu mesta Košice č. 200/2018
Grafické vyobrazenie ulice „Ulica na Furmanci“

Príloha č. 2
k všeobecne záväznému nariadeniu mesta Košice č. 200/2018
Grafické vyobrazenie ulice „Námestie sv. Vavrinca“
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