
M E S T O    B Y T Č A 
Námestie Slovenskej republiky č.1/1, 014 01 Bytča  

tel. (041) 507 39 24, fax. (041) 507 39 12 
-----------------------------------------------------------------------------------–––––––------------------- 
                                                                                                               V Bytči, dňa 03.06.2013 
 
Vec: Zverejnenie oznámenia o začatí obstarávania územnoplánovacej dokumentácie –  
         zmeny a doplnku (č.5) ÚPO /ÚPN SÚ/ Bytča 

 
O Z N Á M E N I E  

 
Mestské zastupiteľstvo v Bytči v časti II. uznesenia č. 76/2013 zo dňa 25.4.2013 schválilo 
v zmysle § 30 ods. 4 zákona č. 50/ 1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
(„stavebný zákon“) v znení neskorších predpisov, preskúmanie schváleného územného plánu 
mesta Bytča, či nie sú potrebné jeho zmeny alebo doplnky. 
Súčasne tiež schválilo zahájenie prípravných prác na Doplnku územného plánu Mesta Bytča 
v zmysle § 19b stavebného zákona. 
V nadväznosti na predmetné uznesenie Mestského zastupiteľstva v Bytči, v súlade s §19b ods. 
1 písm. a) stavebného zákona, Mesto Bytča týmto  
 

o z n a m u j e 
 
verejnosti – fyzickým osobám, právnickým osobám, dotknutým orgánom, dotknutému 
samosprávnemu kraju a dotknutým obciam začatie obstarávania územnoplánovacej 
dokumentácie – zmeny a doplnku (č. 5) ÚPO /ÚPN SÚ/ Bytča. 
Dôvodom obstarávania je všeobecným vývojom spoločnosti, vývojom územia 
a uspokojovaním súčasných potrieb obyvateľstva vyvolaná zmena územno-technických, 
hospodárskych a sociálnych predpokladov, na základe ktorých bola navrhnutá doterajšia 
koncepcia organizácie územia.  
Verejnosť – fyzické a právnické osoby, ktoré sa podieľajú na využívaní územia Mesta Bytča, 
dotknuté orgány, samosprávny kraj a dotknuté obce môžu v súvislosti s preskúmaním 
schváleného územného plánu a obstarávaním územnoplánovacej dokumentácie predkladať 
Mestu Bytča prostredníctvom Mestského úradu v Bytči, Námestie Slovenskej republiky č.1, 
014 01 Bytča,  svoje podnety a návrhy vrátane súvisiacich podkladov, najneskôr však do 31. 
júla 2013.  
 
 
 
 
 
 
                                                                                                            Miroslav Minárčik 
                                                                                                                 primátor mesta 
 
Toto oznámenie bude po dobu 30 dní zverejnené na úradnej tabuli Mesta Bytča a 
zverejnené na webovej  stránke Mesta Bytča: www.bytca.sk.  
 
Zverejnené: 05.06.2013 
Vyvesené: 05.06.2013                                                             Zvesené: 


