
M  e  s  t   o      S   V   I     D    N   Í     K  

  
                                                                                                      Svidník, dňa: 27. júna 2002

  
  

VŠEOBECNÉ   ZÁVAZNÉ   NARIADENIE  

mesta Svidník číslo 2/2002 
  

ktorým  sa vyhlasuje záväzná časť zmeny č. 2 Územného plánu sídelného útvaru Svidník a 
mení nariadenie mestského zastupiteľstva vo Svidníku č. 2/97 v znení všeobecne záväzného 
nariadenia mestského zastupiteľstva vo Svidníku č. 1/2002, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť 
Územného plánu sídelného útvaru Svidník 
  
          Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku podľa § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g/ zákona č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 27 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o 
územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov sa uznesením číslo 26/2002 
zo dňa 27. júna 2002 uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení. 
  

Článok I. 
  
    Vyhlasuje sa záväzná časť zmeny č. 2 Územného plánu sídelného útvaru Svidník, ktorá tvorí 
prílohu tohto nariadenia. Priestorové vymedzenie tejto zmeny je dané jej grafickou časťou. 
  

Článok II.  
  

    Nariadenie mesta Svidník č. 2/97 , ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu sídelného 
útvaru Svidník sa mení takto: 
1. V čl. III. Záväzné regulatívy, bod 1./ Regulatívy funkčného využitia územia, odsek záväzné  
     funkčné využitie územia urbanistického obvodu číslo 007 sa mení a znie: 
     007 Za dlhým potokom 
     V severozápadnej  časti sídelného útvaru Svidník je vyznačený urbanistický obvod č. 007   
     „Za dlhým potokom“, ktorý pozostáva z územia ovocného sadu, ornej pôdy a lesa. Pri hranici   
     s  k.ú. Nižná Jedľová sú umiestnené záhradkárske chatky. 
     Na hranici s urbanistickým obvodom č. 008 sú navrhované dopravné plochy pre boxové  
     garáže. 
  

Článok III.  
  

    Toto nariadenie nadobúda platnosť a  účinnosť 15 dňom od vyvesenia na úradnej vývesnej  
    tabuli mesta. 
  
  
                                                                                                    Ing. Michal  Bartko 
                                                                                                  primátor mesta Svidník 
  
  
                                                                          
  
                    

Príloha  k všeobecne záväznému nariadeniu mesta Svidník č. 2/2002
  

ZÁVAZNÁ   ČASŤ 



  
ZMENA č. 2 ÚZEMNÉHO PLÁNU SÍDELNÉHO ÚTVARU  SVIDNÍK  

  
  
  

I. ZMENA ZÁVAZNEJ ČASTI ÚZEMNÉHO PLÁNU SÍDELNÉHO ÚTVARU  
    SVIDNÍK  
  
A. V textovej časti, v kapitole „Záväzné regulatívy funkčného využitia územia“ sa text  
      odstavca o funkčnom využití urbanistického obvodu 007 mení dopĺňa  a znie: 
  
   V severozápadnej  časti sídelného útvaru Svidník je vyznačený urbanistický obvod č. 007 „Za 
dlhým potokom“ , ktorý pozostáva z územia ovocného sadu, ornej pôdy a lesa. Pri hranici s k.ú. 
Nižná Jedľová sú umiestnené záhradkárske chatky. Na hranici s urbanistickým obvodom č. 008 sú 
navrhované dopravné plochy pre boxové garáže. 
  
  
B. V grafickej časti sa výkres č. 1 Komplexný urbanistický návrh Územného plánu sídelného  
     útvaru Svidník dopĺňa o: 
  
* priesvitku mierky 1:5000, s vyznačenou plochou garáži, u ktorých    dochádza k zmene  
   funkčného využitia z verejnej zelene  a časti navrhovanej komunikácie na dopravné zariadenia  
   /boxové garáže/ 
* podrobnejší urbanistický návrh v mierke 1:500 s kótami, ktoré je potrebné považovať za  
   smerné 
  
II. ZMENA SMERNEJ ČASTI  ÚZEMNÉHO PLÁNU SÍDELNÉHO ÚTVARU  
     SVIDNÍK  
  
    Ostatné časti zmeny č. 2 Územného plánu sídelného útvaru Svidník pokladať za smerné. 
  


