Obecné zastupiteľstvo obce Obišovce v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov a v súlade s § 27 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a
stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov vydáva
pre územie obce Obišovce
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2011
o záväznej časti Zmien a doplnkov č.2 Územného plánu obce Obišovce.

Článok 1
1. Týmto všeobecne záväzným nariadením sa mení a dopĺňa záväzná časť Územného
plánu obce Obišovce, vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením obce Obišovce č.
3/2003, ktoré bolo schválené Obecným zastupiteľstvom, uznesením č.VIII/2003 dňa
19.09.2003. Zmeny a doplnky záväznej časti Územného plánu obce Obišovce vyplývajú
zo záväznej časti Zmien a doplnkov č.2 Územného plánu obce Obišovce, schválených
uznesením Obecného zastupiteľstva v Obišovciach č. 51/2011 zo dňa 10.11.2011.
2. V zmenách a doplnkoch záväznej časti sa:
vymedzujú zásady a regulatívy funkčného a priestorového usporiadania územia,
určujú verejnoprospešné stavby .

Článok 2
1. Zmeny a doplnky záväzných regulatívov funkčného a priestorového usporiadania, ktoré
vyplývajú zo Zmien a doplnkov č.2 Územného plánu obce Obišovce, platia pre
administratívno-správne územie obce Obišovce.
2. Za dodržanie schválených záväzných časti zodpovedá schvaľujúcemu orgánu
(Obecnému zastupiteľstvu) starosta obce Obišovce a výkonné orgány samosprávy.
Článok 3

1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia bol vyvesený dňa 18.10.2011
2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia bol schválený Obecným zastupiteľstvom
v Obišovciach dňa 10.11.2011 uznesením č.51/2011
3. Schválené Všeobecne záväzné nariadenie bolo vyvesené dňa 10.11.2011 Toto
Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 25.11.2011

.........................................
Peter Kišiday
starosta obce Obišovce
Príloha č.1
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k VZN č.1/2011
Záväzná časť Územného plánu obce Obišovce sa v zmysle Zmien a doplnkov č.2
Územného plánu obce Obišovce mení a dopĺňa nasledovne (doplnky a zmeny sú
zvýraznené kurzívou a tučným písmom):
1.

V časti 1. „Zásady a regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využitia územia“
sa bod č.1.1 nahrádza novým textom v tomto znení:
1.1 priestorové a funkčné usporiadanie obce riadiť v súlade so schválenou
nadradenou územnoplánovacou dokumentáciou, Územným plánom veľkého
územného celku Košického kraja (ÚPN – VÚC), ktorého záväzná časť bola
vyhlásená Nariadením vlády SR č. 281/1998 Z.z. a následne schválenými
zmenami a doplnkami 2009, ktorých záväzná časť bola vyhlásená Všeobecne
záväzným nariadením Košického samosprávneho kraja č.10/2009 z 27. augusta
2009.

2. V časti 1. „Zásady a regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využitia územia“
sa v bode č.1.4 na konci textu dopĺňa nasledovne:“...... a dokumentácie Zmeny
a doplnky č. 2 Územného plánu obce Obišovce,
3. V časti 4. „Zásady a regulatívy pre verejné dopravné a technické vybavenie územia“ sa
bod č.4.20 nahrádza novým textom v tomto znení:
4.20 chrániť územie pre koridory nových (resp. rekonštrukciu) vedení VVN a ZVN podľa grafickej časti dokumentácie (výkres č. 7) Zmeny a doplnku č. 2
Územného plánu obce Obišovce:
- rekonštrukcia existujúceho 2x220 kV vedenia 277/278 SS Košice Lemešany na 2x400 kV vedenie V478/488 2x400 kV vedenie Lemešany –
Veľké Kapušany,
- 2x400 kV vedenie V 409 Lemešany – Voľa - Veľké Kapušany,
- 2x400 kV vedenie V 408 Lemešany – Spišská Nová Ves,
- zaústenie 2x110 kV vedenia odbočky z viacsystémového vedenia 2x400 kV
SS Košice – Lemešany,
4. V časti 8. „Vymedzenie ochranných pásiem a chránených území“ sa v bode č.8.4 text
druhej odrážky nahrádza novým textom v tomto znení:
- vedenie 110 - 220 kV, 20m na každú stranu od krajného vodiča,
5. V časti B „Zoznam verejnoprospešných stavieb“ sa bod č.20 nahrádza novým textom
v tomto znení:
20. stavby VVN a ZVN elektrických vedení:
- rekonštrukcia existujúceho 2x220 kV vedenia 277/278 SS Košice Lemešany na 2x400 kV vedenie V478/488 2x400 kV vedenie Lemešany –
Veľké Kapušany,
- 2x400 kV vedenie V 409 Lemešany – Voľa - Veľké Kapušany,
- 2x400 kV vedenie V 408 Lemešany – Spišská Nová Ves,
- zaústenie 2x110 kV vedenia odbočky z viacsystémového vedenia 2x400 kV
SS Košice – Lemešany,
6. Na koniec časti B „Zoznam verejnoprospešných stavieb“ sa vkladá nový odstavec
s nasledujúcim textom:
Verejnoprospešné stavby vyplývajúce z dokumentácie Zmien a doplnkov č.2
Územného plánu obce Obišovce sú vyznačené v schéme verejnoprospešných
stavieb.
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