Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR
REGISTRAČNÝ LIST ÚPD
(ZASIELA OBSTARÁVATEĽ V ZMYSLE NOVELY STAV. Z. Č.237/2000 PO SCHVÁLENÍ ÚPD)
Názov územného plánu
ÚPN-O Víťaz

Názov obce /regiónu/:

Kód obce /regiónu/:
Víťaz 524999

Názov okresu:

Kód okresu:
Prešov 707

Názov kraja:

Kód kraja:
Prešovský 7

Vymedzenie riešeného územia zoznamom katastrálnych /administratívnych/ území:
Katastrálne územie obce Víťaz
Názov orgánu územného plánovania, ktorý obstaráva územný plán:
Obec Víťaz
Názov orgánu, ktorý schválil územný plán:
Obecné zastupiteľstvo obce Víťaz
Názov spracovateľa územného plánu:
ARKA , s. r. o. , Zvonárenská 23 , Košice – Ing. Arch. Dušan Marek
08.07.1999

Dátum oznámenia o začatí obstarávania územného plánu:
Dátum a číslo uznesenia o schválení zadania územného plánu:
Dátum začatia a skončenia prerokúvania konceptu:

dátum
číslo
začiatok
koniec

Dátum postúpenia súborného stanoviska spracovateľovi:
začiatok
koniec
dátum
Dátum a číslo listu o výsledku preskúmania územného plánu podľa podľa § 25 stavebného
zákona:
číslo
dátum
Dátum a číslo uznesenia, ktorým bol schválený územný plán:
číslo
dátum
Dátum a číslo všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť
územného plánu:
číslo
Dátum účinnosti všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu:
Dátum začatia a skončenia prerokúvania návrhu:

03.12.2004
189/2004
20.02.2009
25.06.2010
23.07.2010
2010-671/2497-2
10.09.2010
328/2010
10.09.2010
1/2010
26.09.2010

Mierka hlavného výkresu:

1 : 2880

Použitá technológia spracovania územného plánu:

klasicky
digitálne

Miesto uloženia územného plánu:

Meno a funkcia osoby zodpovednej
za vypracovania registračného listu:
Dátum vyhotovenia registračného listu:

Obec - obecný úrad Víťaz ,
Spoločný stavebný úrad Široké
Krajský stavebný úrad Prešov
Ing. Stanislav IMRICH
Odborne spôsobilá osoba pre územné plánovanie
15.10.2010

Obec – Obecný úrad Víťaz , 082 38 Víťaz
tel.:0517911306 , 0517493580 , e-mail: obecvitaz@szm.sk
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Naša značka : 885/2010
Vo Víťaze dňa 15.10.2010

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR
Sekcia územného plánovania a stav. poriadku
ul. Prievozská 2/B
825 25 Bratislava 26

Vec: Zaslanie registračného listu k ÚPN-O
Obec zastúpená starostom obce Mgr. Stanislavom Kovaľom Vám zasiela registračný list
a kópiu uznesenia o schválení ÚPD.

S pozdravom

Mgr. Stanislav Kovaľ
starosta obce

Vybavuje : Ing. Imrich

