Mestská časť Bratislava-Lamač
Malokarpatské nám. 9, 841 03 Bratislava 47

OZNAM
Mestská časť Bratislava – Lamač, ako orgán územného plánovania podľa § 16 zákona č.
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov
(stavebný zákon) a čl. 42 Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy, v súlade s ustanoveniami
§ 30 a § 31 stavebného zákona
oznamuje
začatie obstarávania
„Územného plánu zóny Svätá Rozália, MČ Bratislava – Lamač“
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Lamač, uznesením č. 77/2019/VIII zo dňa
20.06.2019 schválilo obstaranie územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán zóny pre
územie ochranného pásma Národnej kultúrnej pamiatky kaplnky sv. Rozálie“.
Riešené územie o celkovej výmere 7,6 ha je vymedzené:
− z východu komunikáciou Rajtáková
− zo severozápadu komunikáciou Pod násypom a Hodonínska
− zo severu komunikáciou Lediny
Zámerom Mestskej časti Bratislava - Lamač je získanie záväzného dokumentu na
zonálnej úrovni, ktorý spodrobní platný územný plán mesta v rozsahu a obsahu
zodpovedajúcom § 12, § 13 a § 23 stavebného zákona a ustanovení § 7, § 8 ods. 4 a § 13
vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej
dokumentácii“.
Cieľom zahájených prípravných prác je sústrediť využiteľne územnoplánovacie
podklady a ostatné relevantné podklady v riešenom území s určením ich záväznosti a
vyhodnotením možnosti ich využitia. Dotknuté orgány štátnej správy, samosprávy, právnické
a fyzické osoby, ktoré sa podieľajú na využití územia, ako aj verejnosť má v tejto fáze
možnosť zapojiť sa do procesu prípravy obstarávania predmetného územného plánu zóny,
poskytnúť' relevantné podklady a formulovať svoje požiadavky, podnety, postrehy a
odporúčania, ktoré by bolo možné využiť pri jeho obstarávaní.
Tieto podklady a podnety je možné podať v termíne do 20.12.2019 písomnou
formou do podateľne Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava - Lamač, alebo zaslať poštou
na adresu: Miestny úrad Mestskej časti Bratislava - Lamač, Malokarpatské nám. 9, 841 03
Bratislava 47. Na stanoviská uplatnené po tejto lehote nebude možné prihliadať.
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Príloha: Vymedzenie riešeného územia.

