
Výpis z uznesenia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa 27.4.2006

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 27.4.2006 v zmysle § 30
ods.4 zákon č. 5011976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v jeho
ďalšom znení, preskúmala územný plán obce a prijalo

u zn es e nie č. 21/060427

Obecné zastupiteľstvo v Michale nad Žitavou

CI Konštatuje, že :

3. Obec Michal nad Žitavou na základe ods.4 §30 zákon č. 5011976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v jeho ďalšom znení, preskúmala
územný plán obce schválený uznesením č.3195 03 281B4 zo dňa 28.3.1995

a rozhodla

- že nie sú potrebné jeho zmeny, alebo doplnky a nie je potrebné obstarať
nový územný plán.

VMichale nad Žitavou, dňa

Peter Zrubec, ~
starosta aheer

Za správnosť:



ZMENY A DOPLNKY VZN OBCE

o územnom pláne sídelného útvaru Dedinského modelového chotára

Michal nad Žitavou

l) v čl. IV. sa zruší názov odseku Verejnoprospešné stavby a nový názov znie
"Záväzná časť verejnoprospešných stavieb".

2) v čl. IV. sa vypúšťa:

tretia zaráška - rekonštrukcia futbalového ihriska

štvrtá zaráška - funkčné dobudovanie centra sídla pre plnenie aktivít slúžiacich
verejnosti, parkovacie plochy a verejná zeleň.

Tieto zmeny a doplnky prejednalo a schválilo obecné zastupiteľstvo dňa
17.9.1999

Vyvesené: 18.9.1999
Zvesené dňa: 2.10.1999

V Michale nad Žitavou, dňa:. 17.9.1999



Evidencia územnoplánovacej dokumentácie

A Územný plán obce
/

1 Názov obce t4ICHAl NZ\n 7. T""Z\VIT1

2 Názov okresu •• 71í1\JtV"V

3 Názov územného plánu Územný plán obce Územný plán sídelného útvaru, dedinský modelový
Územný plán sídelného útvaru

Smemý územný plán chotár Michal nad Žitavou
Regulačný územný plán f

iný

4 Vymedzenie riešeného územmia Katastrá1nou hranicou sídla, hranicou zastavaného
územia k 1.1.1990 a hranicou rozvoja obce

5 Obstarávateľ
pbec Michal nad Žitavou

6 Schvaľujúci orgán

bbecné z a s t.uo i t-pl'~t-u,",

7 Spracovateľ
Slovenská agentúra životného prostredia, pob. Nit

8 Dátum oznámenia o začatí obstarávania ÚPN Ifphrllár 1Qq,4

9 Dátum spracovania prieskumov a rozborov I~~_~~ ,nnA_ _ ~ ••• --o<

10 Dátum spracovania zadania aorí1 1994
11 Dátum schválenia zadania 17 h 100Jl

12 Číslo uznesenia o schválení zadania 3/940607/1
13 Dátum spracovania konceptu (UŠ) 1;1'11 1QQ,4

14 Dátum začatia prerokúvania konceptu 22.7.1994
15 Dátum skončenia prerokúvania konceptu ":<n A lOOA

16 Dátum postúpenia súborného stanoviska spracovateľovi 17.10.1994

a
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pokračovanie tabul'ky územný plán obce

17 Dátum spracovania návrhu október 1994
18 Dátum začatia prerokúvania návrhu 14.10.2004
19 Dátum skončenia prerokúvania návrhu 24.1.2005
20 Dátum o výsledku preskúmania ÚPN podl'a § 25 zákona 3.3.1995
21 Číslo listu o výsledku preskúmania ÚPN podľa § 25 zákona Č. OŽP - 01/qC;/q~h - MV
22 Dátum schválenia územného plánu ")Q '2 100e:

23 Číslo uznesenia, ktorým bol schválený ÚPN 3/950328/B..A
24 Dátum schválenia VZN, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚPN 28.3.1995
25 Číslo uznesenia VZN, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚPN ~/qC;O~?A/R~
26 Dátum účinnosti VZN, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚPN 15.4!1995 . - . - - --
27 Mierka hlavného výkresu 1.2880· -
28 Návrhové obdobie 1 e:.4.W-Q4·- ]l-:.-l:-2-.-2O II ~-' - .-
29 Technológia spracovania ÚPN (klasicky, počítačovo, digitálne) k1asi<;~y
30 Miesto uloženia ÚPN obec obec Obec Michal nad Žitavou - Obecný úrad 160

príslušný stavebný úrad OÚ ŽP Nové Zámkv
krajský stavebný úrad

31 Meno osoby zodpovednej za vypísanie registračného listu Peter Zrubec
32 Funkcia osoby zodpovednej za vypracovania registračného listu . 5'it-ŕ!r()~t-ŕ! Ah"""

33 Dátum vyhotovenia registračného listu '21 ') , o o c

34 Poznámka
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