
Obec Soblahov, v zastúpení starostom obce Marianom Hudecom 
 Obecný úrad, 913 38 Soblahov 470 

   č.j.: 297/2021                     V Soblahove dňa 25. 10. 2021                                                               

Oznam pre  verejnosť o Zmenách a doplnkoch č. 3  

Územného plánu obce Soblahov 

Obec  Soblahov, ako orgán územného plánovania má povinnosť sústavne sledovať, či sa 

nezmenili predpoklady, na základe ktorých bolo navrhované usporiadanie územia vyplývajúce z 

platného územného plánu. Túto povinnosť ukladá aj  zákon č. 50/76 Zb., v znení neskorších 

predpisov, § 30 ods. 1 a 4. Z hľadiska procesu Zmien a doplnkov, vyplývajúcich zo stavebného zákona, 

sa  obec Soblahov  ako orgán územného plánovania musí riadiť  postupom podľa § 30 a 31 vyššie 

uvedeného zákona.  

Obec Soblahov pristupuje k aktualizácii územnoplánovacej dokumentácie na základe 

uznesenia č. 26/4-2021 zo dňa 22. 9. 2021,  pričom cieľom aktualizácie  ÚPN obce je riešiť viaceré 

zmeny funkčného využitia, reflektovať na známe podnety verejnosti, prehodnotiť  indexy 

zastavanosti , či riešiť praktické aspekty vyskytujúce sa pri aplikácii vo výkone stavebného úradu a to 

tak,  aby schválené  Zmeny a doplnky č. 3 ÚPN obce Soblahov  predstavovali komplexný nástroj pre 

rozvoj obce, s prihliadnutím na zabezpečovanie trvalo udržateľného rozvoja obce. Oznam   pre 

verejnosť o pripravovaných Zmenách a doplnkoch č. 3 nenahrádza možnosť pripomienkovania pri 

ich prerokovaní, podľa § 22 ods. 1 zákona.  V súlade s príslušnými ustanovenia zákona č. 50/76 Zb., 

v znení neskorších predpisov, obec Soblahov vykonáva prípravné práce s cieľom získania podnetov, 

požiadaviek a podkladov pre vypracovanie Zmien a doplnkov č. 3 ÚPN obce.  

Z toho dôvodu žiada obec Soblahov fyzickú a právnickú 

verejnosť v lehote  30 dní, t.j. do 25. 11. 2021 o zaslanie  

podnetov, požiadaviek a podkladov  pre vypracovanie  

Zmien a doplnkov č. 3 ÚPN obce Soblahov. 

V zmysle právneho komentára zákona č. 50/76 Zb., § 30, nemôže ísť  o podnety  k 

urbanistickej koncepcii územia / t.j. základnej koncepcii vyplývajúcej  z platného ÚPN a jednotlivých 

stupňov spracovania/, ktoré by si vyžadovali obstarať novú územnoplánovaciu dokumentáciu. Môže 

ísť najmä o pripomienky týkajúce  sa zmien funkčného využitia, zmien časovania z výhľadovej fázy do 

návrhu, a to zo strany konkrétnych vlastníkov  - verejnosti.   

Písomné podnety je potrebné doručiť osobne, elektronickou poštou alebo poštou priamo na 

Obecný úrad v Soblahove vo vyššie uvedenej lehote, alebo mailom na adresu  

soblahov@soblahov.sk , v rovnakej lehote do 25. 11. 2021.  

 

 

 

       Marian Hudec, starosta obce   v.r. 

Vyvesené  a zverejnené na www.soblahov.sk dňa 25.10.2021 
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