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VEC 
Oznámenie o začatí obstarávania Zmien a doplnkov č. 7 Územného plánu mesta Michalovce 
a pozvanie na verejné prerokovanie  

V zmysle § 19b a § 30 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
(stavebný zákon), v znení neskorších predpisov,  týmto oznamujeme, že mesto Michalovce  začalo 
dňom 30. 11. 2018 obstarávanie Zmien a doplnkov č. 7 Územného plánu mesta (ÚPN) Michalovce 
(pre vybraté lokality), ktoré budú spracované v súlade s príslušnými ustanoveniami stavebného 
zákona. 

Dokumentácia návrhu Zmien a doplnkov č. 7 ÚPN musí byť v zmysle § 22, ods. 3 stavebného 
zákona prerokovaná s verejnosťou, dotknutými obcami, dotknutými orgánmi štátnej správy a 
dotknutými právnickými osobami. V zmysle uvedeného, mesto Michalovce oznamuje  susedným 
obciam, dotknutým orgánom štátnej správy a dotknutým právnickým a fyzickým osobám začatie  
prerokovania návrhu Zmien a doplnkov č. 7  ÚPN a  žiada o zaslanie stanoviska.   

Verejné prerokovanie dokumentácie návrhu Zmien a doplnkov č. 7 ÚPN mesta Michalovce, 
s odborným výkladom spracovateľa dokumentácie, sa uskutoční dňa   

17. decembra 2018 o 10. 00 hod. 
v Malej zasadačke Mestského kultúrneho strediska na Nám. osloboditeľov 25 v Michalovciach. 

 
Do dokumentácie Zmien a doplnkov č. 7  ÚPN mesta Michalovce  je možné nahliadnuť  

v dňoch pondelok, streda a piatok od 8. 00 do 14. 00 hod. na Mestskom úrade v Michalovciach, na 
odbore výstavby, životného prostredia a miestneho rozvoja, Námestie slobody č. 1 v Michalovciach, 
č. dverí 172 a je prístupná aj na internete, na web stránke mesta Michalovce  www.michalovce.sk. 

Verejnosť je oprávnená podať pripomienky k návrhu Zmien a doplnkov č. 7 ÚPN mesta 
Michalovce do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia, t. j. najneskôr do 31. 12. 2018, kedy končí 
lehota verejného prerokovania, stanovená v zmysle § 22, ods. 5 citovaného zákona. Na stanoviská 
uplatnené po tejto lehote sa neprihliada. 

Obce, samosprávne kraje a dotknuté orgány sú povinné oznámiť svoje stanoviská k návrhu 
Zmien a doplnkov č. 7 ÚPN mesta Michalovce do 30 dní odo dňa, keď boli o ňom upovedomené.  
Ak  sa dožiadaný orgán nevyjadrí v určenej lehote, predpokladá sa, že nemá pripomienky k návrhu.     

Stanoviská je potrebné zaslať na adresu: 
Mestský úrad Michalovce, 

odbor výstavby, životného prostredia a miestneho rozvoja  
Námestie osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce. 
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