OBEC TRENČIANSKA TURNÁ
Trenčianska Turná 86, 913 21 Trenčianska Turná

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje

Trenčianska Turná

OcÚTTu/979/2020-001 Ing. arch. Marianna Bogyová,
0905643581, aabp@aabp.sk

21.12.2020

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
o začatí obstarávania Zmien a doplnkov č.1 Územného plánu obce Trenčianska Turná,
Obec Trenčianska Turná, obstarávateľ Územnoplánovacej dokumentácie obce, preskúmal
schválený Územný plán obce (ÚPN-O) Trenčianska Turná a v zmysle §30 zákona č. 50/1976
Zb.- Stavebného zákona, v znení neskorších predpisov, rozhodol o vypracovaní
Zmien a doplnkov č.1 Územný plán obce (ZaD č.1 ÚPN-O) Trenčianska Turná.
Predmetom ZaD č. 1 ÚPN-O je:
ZaD 1.01
Urbanistický blok B10V - zmena časového obdobia výstavby z výhľadu do
návrhového obdobia
ZaD 1.02

Lokalita pri cintoríne – vytvoriť rezervu pre pohrebisko (podľa podkladu od obce)

ZaD 1.03

Lokalita pri kostole – parc. č. 2 – Zmena funkčného využitia z plôch zelene
a spevnené plochy

ZaD 1.04

Urbanistický blok P07V - zmena časového obdobia výstavby z výhľadu do
návrhového obdobia

ZaD 1.05

Urbanistický blok B13V – Zajarčie – preradenie bloku z výhľadu do návrhového
obdobia, podľa vypracovaného podkladu

ZaD 1.06

Urbanistický blok V04S – rozšírenie bloku o parcelu č.4366 a zmena funkčného
využitia na podnikanie a bývanie

ZaD 1.07

Urbanistický blok B14N – rozšírenie bloku z funkciou obytného územia o parcely
2415-2420

ZaD 1.08

Urbanistický blok V06N – zrušenie urbanistického bloku

ZaD 1.09

Urbanistický blok R09N – rozšírenie bloku v lok. Patlíková, Kyselá Voda, Breziny

ZaD 1.10

Cyklotrasa Trenčianska Turná – Mníchova Lehota

ZaD 1.11

Úprava záväzných regulatívov pre obytné urbanistické bloky (vo všetkých
obytných lokalitách obmedziť výstavbu bytových domov (domy do výšky max. 2
podlaží)

K uvedeným ZaD č.1 ÚPN-O Trenčianska Turná sa budú vyjadrovať dotknuté orgány,
organizácie, fyzické a právnické osoby, susedné obce, občania a široká verejnosť, v súlade s §§
22 a 31 zákona č. 50/1976 Zb.- Stavebného zákona, v znení neskorších predpisov, po
vypracovaní návrhu ZaD č.1 ÚPN-O.
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