VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
OBCE OSTRATICE
č. 2/2017 zo dňa 28.07.2017
o záväzných častiach UPD

Zmeny a doplnky č.1 územného plánu obce (UPN - O)

OSTRATICE

Obecné zastupiteľstvo v obci Ostratice na základe §6 a §11 zákona č.369/90 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
a podľa §27 ods.2 zákona č.237/2000 Z.z.,
v znení neskorších predpisov

vydáva

VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 2/2017 zo dňa 28.07.2017
o záväzných častiach Zmien a doplnkov č.1 územného plánu obce Ostratice

ČASŤ PRVÁ
Úvodné ustanovenia
Účel nariadenia
Toto Všeobecné záväzné nariadenie (ďalej len nariadenie) schválené Obecným
zastupiteľstvom v obci Ostratice dňa 28.07.2017 upravuje, dopĺňa záväzné časti územného
plánu obce Ostratice v znení Zmien a doplnkov č.1 územného plánu obce Ostratice.

Rozsah platnosti
1. Nariadenie o záväzných častiach schválenej územnoplánovacej dokumentácie : Zmeny
a doplnky č.1 územného plánu obce Ostratice platí pre riešené územie vymedzené vo
výkresovej časti .
2. Toto nariadenie platí do doby schválenia nového územného plánu obce Ostratice.
3. Týmto nariadením sa upravuje aj rozsah platnosti záväznej časti ÚPN–O Ostratice.
Vymedzenie pojmov
1. Záväzná časť územného plánu obce obsahuje regulatívy územného rozvoja s presne
formulovanými zásadami priestorového usporiadania a funkčného využívania územia obce
vyjadrených vo forme regulatívov obsahujúcich záväzné pravidlá, ktoré stanovujú opatrenia
v území, podmienky využitia územia a umiestňovania stavieb.
2. Zásady – určujú základnú koncepciu funkčného využitia a priestorového usporiadania a
vymedzeného riešeného územia obce.
3. Smerné a záväzné časti dokumentácie sú v určenom rozsahu podkladom pre
vypracovanie a schvaľovanie ďalšej dokumentácie, na územné rozhodovanie a na
vypracovanie dokumentácie stavieb.

2

ČASŤ DRUHÁ
a. Zásady a regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania územia.
Kapitola platí v znení UPN-O Ostratice.
b. Určenie prípustných, obmedzujúcich a vylučujúcich podmienok využitia plôch.
Text kapitoly platí v znení UPN-O Ostratice , dopĺňa sa nasledovne :
Riešenie ZaD č.1 UPN-O Ostratice pracuje so schválenými a platnými regulatívmi UPN-O
Ostratice, ktoré dopĺňa :
OÚ
- obytné územie
ZÚ - zmiešané územie (občianska vybavenosť, rekreácia, bývanie)
Tabuľka regulatívov funkčného využitia jednotlivých území,
vrátane určenia prípustných a obmedzujúcich, či zakazujúcich funkcií.
Katastrálne
územie

Číslo
lokality

Malé
Ostratice

D1

Malé
Ostratice

Z1

Veľké
Ostratice

Z2

Navrhovaná
hlavná
funkcia
(Prípustná)

Regulatív
Funkčného
využitia

OÚ
.

ZÚ
.

OÚ
.

Obytné
územie

Bývanie v rodinných
domoch

Občianska
Zmiešané vybavenosť,
územie rekreácia, bývanie
Obytné Bývanie v bytových
domoch
územie

OÚ

Poznámka
VN 22 kV – prestavba a prekládka - OP
Dažďová kanalizácia DN 1000,
OP 4 m od okraja potrubia
OP železnice
OP cesty II. triedy

OBYTNÉ ÚZEMIE

Na nových pozemkoch rodinných domov sa bude rešpektovať regulatív UPN-O Ostratice :
b. Určenie prípustných, obmedujúcich a vylučujúcich podmienok využitia plôch.
OÚ - Bývanie v rodinných domoch
Plochy navrhované ZaD č.1 : D1 Panské pole – (k.ú. Malé Ostratice)
Dopĺňa sa :
Prípustné funkčné využitie

na pozemkoch izolovaných rodinných domov je možnosť výstavby hospodárskych
objektov pre skladovanie poľnohospodárskych produktov a drobnochov úžitkových
zvierat a hydiny v zmysle VZN obce,

hustota, členenie a výška stavieb na bývanie musí umožňovať dodržiavanie odstupov
a vzdialeností potrebných na osídlenie a presvetlenie bytov, na zachovanie súkromia
bývania, na požiarnu ochranu a civilnú obranu a na vytváranie plôch zelene;

pri pozemkoch RD vymedziť plochy chodníka pre peších jednostranne pozdl´ž miestnych
komunikácií a zelený pás v šírke min.0,7m pre vedenie sietí technickej infraštruktúry;

na pozemkoch izolovaných rodinných domov vymedziť dostatočné plochy pre
odstavenie min. dvoch osobných vozidiel v zmysle ustanovení STN 73 6110/Z2 (garáž,
prípadne plocha pred garážou)
Prípustné funkčné využitie v obmedzenom rozsahu
Text platí v znení UPN-O Ostratice.

Neprípustné funkcie
Text platí v znení UPN-O Ostratice.

OÚ obytné územie bytovej výstavby
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Plocha navrhovaná ZaD č.1 : č. Z2 Za školou (k.ú. Veľké Ostratice)
Prípustné funkčné využitie
Upravuje sa znenie druhej odrážky, ktorá znie:



realizovať formu bývania : bytové domy s podlažnosťou – tri nadzemné podlažia +
obytné podkrovie
 umiestňovať v parteri doplnkové funkcie pre obyvateľov – garáže, klubovne,
posilňovňe, miestnosti technických zariadení potrebných pre prevádzku bytového
domu a podobne
Prípustné funkčné využitie v obmedzenom rozsahu
Text platí v znení UPN-O Ostratice.

Neprípustné funkcie
Text platí v znení UPN-O Ostratice.

ZÚ ZMIEŠANÉ ÚZEMIE
Zmena funkčného využitia v ZaD č.1 - plocha : č. Z1 Pláne – k.ú. Malé Ostratice
Prípustné funkčné využitie
 rozvoj funkcie komerčnej občianskej vybavenosti – stravovanie
 rozvoj dennej a víkendovej rekreácie – výstavba ubytovacích zariadení ( bungalovy –
cca 20 lôžok)
 zriadiť detské ihrisko, prírodné zelené športové aj vodné rekreačné plochy
 rozvoj bývania v rodinných domoch ( cca 4 rodinné domy)
Prípustné funkčné využitie v obmedzenom rozsahu
Text platí v znení UPN-O Ostratice.

Neprípustné funkčné využitie
 iné ako je uvedené

c. Zásady a regulatívy umiestnenia občianskeho vybavenia.
Text platí v znení UPN-O Ostratice, dopĺňa sa:

Mení sa funkčné využitie lokality Pláne (Z1) v k.ú. Malé Ostratice z IBV na zmiešané
územie s možnosťou využívať územie pre občiansku vybavenosť komerčného charakteru
(stravovanie, ubytovanie), pre rekreáciu (najmä víkendového typu) a pre bývanie v rodinných
domoch. Ńa území je nutné zachovať prírodné prvky (zeleň, rastlá zeleň, vodné plochy) na
50% z celkovej plochy Z1- „Pláne“.
d. Zásady a regulatívy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia
územia.
Text platí v znení UPN-O Ostratice, dopĺňa sa:

Dopravná vybavenosť
ZaD č.1 UPN-O Ostratice rieši trasu a šírkové usporiadanie novej miestnej komunikácie na
navrhovanej lokalite D1 – Panské pole. Komunikácia bude obojsmerné dvojpruhové s
jednostranných chodníkom a minimálne jednostranným zeleným pásom šírky 1m na
umiestnenie sietí verejného technického vybavenia územia, vybavená verejným osvetlením.
Funkčná trieda komunikácie C3, kategória 7,5/40.
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Technická vybavenosť
ZaD č.1 UPN-O Ostratice navrhuje :
 prestavať vzdušné VN vedenie 22 kV, ktoré vedie územím D1-Panské pole, na
podzemné káblové v trase popri plánovanej miestnej komunikáciii
 viesť v zelenom páse na území D1 popri navrhovanej miestnej komunikácii trasy
verejného vodovodu, verejnej splaškovej kanalizácie, verejného STL plynovodu,
 rešpektovať STN o krížení trás vedení technickej infraštruktúry
 rešpektovať v šírke 9m zberač dažďovej vody DN 1000
 riešené plochy odkanalizovať do ČOV Ostratice
 na ploche zmiešaného územia sa pripúšťa výstavba pridomovej ČOV

e. Zásady a regulatívy zachovania kultúrno historických hodnôt, pre ochrany prírody a
tvorby krajiny, pre udržiavanie ekologickej stability územia.
Platí v znení UPN-O Ostratice, dopĺňa sa :







rešpektovať zákon č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších
predpisov a úprav a Vyhlášky MK SR č. 253/2010 Z.z. , ktorou sa vykonáva zákon
o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov a úprav (ďalej
pamiatkový zákon), sú chránené aj archeologické nálezy a náleziská neodkryté
v pôvodných nálezových situáciách, nachádzajú sa v zemi, na jej povrchu alebo pod
vodou. V súvislosti s archeologickými náleziskami v obci Ostratice sú predpokladané
archeologické náleziská:
nálezisko I. – Balago – pravek,
nálezisko II. – intravilán – pravek, stredovek;
akákoľvek stavebná činnosť v oblasti, ktorej sa dotýkajú zmeny a doplnky č. 1, bude
podmienená vyjadrením KPÚ Trenčín z dôvodu možného ohrozenia archeologickej
lokality;
v jednotlivých stavebných etapách realizácie terénnych úprav, z dôvodu ochrany
možných archeologických nálezov a nálezísk v praxi, bude podmienkou pre vydanie
stavebného povolenia, v oprávnených prípadoch, požiadavka Krajského
pamiatkového úradu Trenčín na zabezpečenie archeologického výskumu
v zmysle § 41 odsek 4 sú určované nasledovné základné podmienky ochrany
archeologických nálezov a nálezísk, v miestach, kde nebude predpísaný
archeologický výskum:
Podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej „stavebný
zákon“) v prípade zistenia, resp. narušenia archeologických nálezov počas stavby
musí nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác ohlásiť nález KPÚ
Trenčín priamo alebo prostredníctvom obce. Oznámenie o náleze je povinný urobiť
nálezca najneskôr na druhý pracovný deň po jeho nájdení. Nález sa musí
ponechať bez zmeny až do obhliadky KPÚ Trenčín alebo ním poverenou odborne
spôsobilou sobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa oznámenia nálezu. Do
obhliadky KPÚ Trenčín je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na
záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu
a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného
miesta a z nálezových súvislosti iba oprávnená osoba podľa vyššie uvedeného
metódami archeologického výskumu. Ak archeologický nález vyzdvihne oprávnená
osoba podľa vyššie uvedeného, je povinná KPÚ Trenčín predložiť najneskôr do
desiatich dní od vyzdvihnutia nálezu správu o náhodnom archeologickom náleze;
správa o náhodnom archeologickom náleze obsahuje informácie o lokalizácii nálezu,
metodike odkryvu, rámcovom datovaní a fotodokumentáciu nálezovej situácie.
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f. Zásady a regulatívy pre starostlivosť o životné prostredie.
Platí v znení UPN-O Ostratice.
.

g. Vymedzenie zastavaného územia.
Platí v znení UPN-O Ostratice, dopĺňa sa :.
Obec sa bude v návrhovom období do roku 2040 rozvíjať v zmysle platného UPN-O
Ostratice (2003) a v zmysle ZaD č.1 UPN-O Ostratice. Hranica navrhovaného zastavaného
územia obce Ostratice je vymedzená v grafickej časti dokumentácie, vo všetkých výkresoch.
h. Vymedzenie ochranných pásiem a chránených území.
Text kapitoly platí v znení UPN-O Ostratice , dopĺňa sa nasledovne:

Pre územia riešené ZaD č.1 UPN-O Ostratice platia nasledovné ochranné pásma:
Cestné ochranné pásma
Na ochranu ciest a miestnych komunikácií a premávky na nich mimo územia zastaveného
alebo územia určeného na súvislé zastavanie slúžia cestné ochranné pásma.
Určené sú zvislými plochami vedenými po oboch stranách komunikácie a to vo vzdialenosti:

miestne komunikácie - vzdialenosť od vozovky ………………15 m

cesta III. triedy (vzdialenosť od osi vozovky)……………………20 m

cesta II. triedy (vzdialenosť od osi vozovky)……………………25 m
V cestných ochranných pásmach je zakázaná alebo obmedzená činnosť, ktorá by mohla
ohroziť cesty alebo miestne komunikácie alebo premávku na nich; príslušný cestný správny
orgán povoľuje v odôvodnených prípadoch výnimky z tohto zákazu alebo obmedzenia.
Príslušný cestný správny orgán môže nariadiť vlastníkovi, správcovi alebo užívateľovi
nehnuteľností alebo zariadenia, aby v cestnom ochrannom pásme odstránil alebo upravil
stavbu alebo zariadenie, stromy, kry alebo iné porasty, prípadne aby upravil povrch pôdy.
Jedným zo zákazov platných pre ochranné pásmo ciest je:
 v okolí kríženia ciest s inými pozemnými komunikáciami a s traťami a na vnútornej
strane oblúku ciest s polomerom menším ako 500 m je zakázané vysádzať alebo obnovovať
stromy alebo vysoké kríky a pestovať také kultúry, ktoré by svojim vzrastom s prihliadnutím
k úrovni terénu rušili rozhľad potrebný pre bezpečnú dopravu.
Železničné ochranné pásma
Slúžia na ochranu dráhy a na ochranu prevádzky na dráhe v zmysle zákona o dráhach č.
164/1996 Zb. Sú vymedzené priestorom po obidvoch stranách dráhy nasledovne:
 60 m od osi krajnej koľaje pri celoštátnej a regionálnej dráhe
 30 m od osi krajnej koľaje pri vlečkách (mimo uzavretého priestoru)
Ochranné pásma letiska
Časť katastrálnych území obce Ostratice sa nachádza v ochranných pásmach letiska
Malé Bielice – Partizánske určených Leteckým úradom Slovenskej republiky rozhodnutím zn.
5348/2013/ROP-028-OP/8828 zo dňa 30.05.2013.
Výškové obmedzenie stavieb, zariadení, stavebných mechanizmov, porastov a pod. je
stanovené
 ochranným pásmom vodorovnej roviny s výškovým obmedzením 228 m n.m.Bpv,
 ochranným pásmom kužeľovej plochy (slon 1:25) s výškovým obmedzením 228 – 288 m
n.m.Bpv.
Terén v časti katastrálneho územia už presahuje výšky stanovené ochrannými pásmami
letiska Malé Bielice – Partizánske, tzn. tvorí leteckú prekážku. Dopravný úrad zakazuje
v tomto území a nad výšky určené ochrannými pásmami letiska umiestňovať akékoľvek
stavby bez jeho prechádzajúceho súhlasu.
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Ďalšie obmedzenia sú stanovené:
 ochranným pásmom bez laserového žiarenia. V pásme bez laserového žiarenia sa
zakazuje používať zariadenia, pri ktorých by úroveň vyžarovania prekročila hodnotu 50
nW/cm2, pričom žiarenie nesmie zapríčiniť vizuálne rušenie letovej posádky lietadla.
Vyššie popísané ochranné pásma Letiska Malé Bielice – Partizánske sú znázornené vo
výkrese č.1.
V zmysle § 28 ods. 2 a § 30 zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon)
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je Dopravný úrad
dotknutým orgánom štátnej správy v povoľovacom procese stavieb a zariadení
nestavebnej povahy v ochranných pásmach letísk a leteckých pozemných zariadení ako
aj pri ďalších stavbách, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť leteckej prevádzky, na základe
čoho je potrebné požiadať Dopravný úrad o súhlas pri stavbách a zariadeniach:
ktoré by svojou výškou, prevádzkou alebo použitím stavebných mechanizmov mohli narušiť
vyššie popísané ochranné pásma Letiska Malé Bielice – Partizánske,
stavby alebo zariadenia vysoké 100 m a viac nad terénom (§ 30 ods.1, písmeno a) leteckého
zákona),
stavby a zariadenia vysoké 30 m a viac umiestnené na prírodných alebo umelých
vyvýšeninách, ktoré vyčnievajú 100 m a viac nad okolitú krajinu (§ 30 ods.1, písmeno b)
leteckého zákona),
zariadenia, ktoré môžu rušiť funkciu leteckých palubných prístrojov a leteckých pozemných
zariadení, najmä zariadenia priemyselných podnikov, vedenia VVN 110 kV a viac,
energetické zariadenia a vysielacie stanice (§ 30 ods.1, písmeno c) leteckého zákona),
zariadenia, ktoré môžu ohroziť let lietadla, najmä zariadenia na generovanie alebo
zosilňovanie elektromagnetického žiarenia, klamlivé svetlá a silné svetelné zdroje (§ 30
ods.1, písmeno d) leteckého zákona).
Ochranné pásma zariadení vodného hospodárstva

V zmysle zákona 442/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, sú vymedzené pásma
ochrany vodorovnou vzdialenosťou od vonkajšieho pôdorysného okraja vodovodného
potrubia alebo kanalizačného potrubia na obidve strany.

1,5 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii do priemeru 500 mm
vrátane,

2,5 m pri verejnom vodovode a verejne kanalizácii nad priemer 500 mm.“

Od hlavného dažďového zberača, ktorý prechádza územím D1 je nutné lPri
zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami počas výstavby objektov a pri ich prevádzkovaní
bude stavebník a prevádzkovateľ rešpektovať ustanovenia § 39 vodného zákona
a vykonávacích predpisov.

Nové vetvy verejného vodovodu a verejná kanalizácia sú vodnými stavbami v zmysle §
52 vodného zákona, ktoré povolí Okresný úrad Partizánske, odbor starostlivosti o životné
prostredie-oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ako
špeciálny stavebný úrad. K vydaniu vodoprávneho povolenia je potrebné predložiť
osobitnú žiadosť s náležitosťami podľa § 8 vyhlášky číslo 453/2000 Z. z., ktorou sa
vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.
Ochranné pásma zariadení a rozvodov elektrickej siete
Ochranné pásmo vonkajšieho elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami po
oboch stranách vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na vedenie krajného
vodiča.
Táto vzdialenosť je (podľa zákona č. 251/2012 Z.z.) od 1 kV do 35 kV vrátane nasledovná
1. pre vodiče bez izolácie 10 m; v súvislých lesných priesekoch 7 m,
2. pre vodiče so základnou izoláciou 4 m; v súvislých lesných priesekoch 2 m,
3. pre zavesené káblové vedenie 1 m,
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od 35 kV do 110 kV vrátane 15 m,
Ochranné pásmo zaveseného káblového vedenia s napätím od 35 kV do 110 kV vrátane
je 2 m od krajného vodiča na každú stranu.
V ochrannom pásme vonkajšieho elektrického vedenia a pod vedením je zakázané:








zriaďovať stavby, konštrukcie a skládky,
vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m,
vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m vo vzdialenosti do
2 m od krajného vodiča vzdušného vedenia s jednoduchou izoláciou,
uskladňovať ľahko horľavé alebo výbušné látky,
vykonávať činnosti ohrozujúce bezpečnosť osôb a majetku,
vykonávať činnosti ohrozujúce elektrické vedenie a bezpečnosť a spoľahlivosť
prevádzky sústavy.

Ochranné pásma zariadení rozvodov plynu (zák č.251/2012 Z.z. o energetike)
Pod ochranným pásmom sa rozumie priestor v bezprostrednej blízkosti plynárenského
zariadenia Ochranné pásmo na účely tohto zákona je priestor v bezprostrednej blízkosti
priameho plynovodu alebo plynárenského zariadenia vymedzený vodorovnou vzdialenosťou
od osi priameho plynovodu alebo od pôdorysu technologickej časti plynárenského zariadenia
meraný kolmo na os plynovodu alebo na hranu pôdorysu technologickej časti plynárenského
zariadenia. Vzdialenosť na každú stranu od osi plynovodu alebo od pôdorysu technologickej
časti plynárenského zariadenia je
 4 m pre plynovod s menovitou svetlosťou do 200 mm,
 8 m pre plynovod VTL s menovitou svetlosťou od 201 mm do 500 mm,
 1 m pre plynovod, ktorým sa rozvádza plyn na zastavanom území obce s
prevádzkovaným tlakom nižším ako 0, 4 MPa,
 8 m pre technologické objekty.
Stavebné činnosti a úpravy v teréne v ochrannom pásme je možné realizovať len so súhlasom
dodávateľa, ktorý zodpovedá za prevádzku príslušného plynárenského zariadenia.
Bezpečnostné pásmo zariadení plynárenských sietí (zák č.251/2012 Z.z. o energetike)
Zriaďuje sa pre zabránenie alebo zmiernenie účinkov prípadných havárií plynovodných
zariadení a na ochranu života, zdravia a majetku osôb. Bezpečnostným pásmom sa rozumie
priestor vymedzený vodorovnou vzdialenosťou od osi plynovodu alebo od pôdorysu
plynárenského zariadenia meraný kolmo na os alebo na pôdorys. Vzdialenosť na každú stranu
od osi plynovodu alebo od pôdorysu plynárenského zariadenia je
 10 m pri plynovodoch s tlakom nižším ako 0, 4 MPa prevádzkovaných na voľnom
priestranstve a na nezastavanom území,
i. Plochy pre verejnoprospešné stavby.
Platí v znení UPN-O Ostratice.

j. Určenie území pre obstaranie územných plánov zóny.
Platí v znení UPN-O Ostratice, dopĺňa sa :
ZaD č.1 UPN-O Ostratice nenavrhuje žiadne časti obce, ktoré by mali byť riešené územným
plánom zóny. Rozvojovú plochu D1 je potrebné riešiť urbanistickou štúdiou.
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ČASŤ TRETIA
Verejnoprospešné stavby
Podľa § 108 ods. 3 Zákona č. 50/1976 Zb. (Stavebný zákon) v aktuálnom
znení, sa za verejnoprospešné stavby, pre ktoré je možné vyvlastnenie vo verejnom záujme
považujú stavby určené na verejnoprospešné služby a pre verejné technické vybavenie
územia. podporujúce jeho rozvoj a ochranu životného prostredia, ktoré vymedzí schvaľujúci
orgán v záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie.
ZaD č.1 UPN-O Ostratice navrhuje schváliť ako verejnoprospešné stavby :

1.
2.
3.
4.
5.

miestne komunikácie - vybudovanie
rozšírenie verejného vodovodu
vybudovanie verejnej kanalizácie
verejné vedenia elektrickej energie
rozšírenie STL plynovodu

ČASŤ ŠTVRTÁ
Záverečné ustanovenia

1.

Územnoplánovacia dokumentácia “Zmeny a doplnky č. 1 územného plánu obce Ostratice
“ je uložená na Obecnom úrade Ostratice a na Okresnom úrade Trenčín - Odbore
výstavby a bytovej politiky, oddelenie územného plánovania.
2. Pri usmerňovaní investičnej činnosti v katastri obce vo svojich záväzných stanoviskách
podľa § 4, odst.3, písm. d zákona č. 369/1990 Zb., v znení zmien a doplnkov bude obec
postupovať v zmysle schváleného územného plánu obce Ostratice a schválených Zmien
a doplnkov č.1 UPN-O Ostratice a tohto nariadenia.
Toto nariadenie nadobúda platnosť dňom jeho schválenia Obecným zastupiteľstvom
obce Ostratice a účinnosť nadobúda 15-tým dňom od jeho zverejnenia v obci Ostratice.
Toto všeobecne záväzné nariadenie schválilo OZ obce Ostratice uznesením číslo 18
zo dňa 28.07. 2017.
Toto VZN nadobúda účinnosť dňa 15.08.2017
Účinnosť nariadenia
Toto nariadenie nadobúda platnosť dňom 14.08.2017.

Ján P o d o b a
starosta obce Ostratice

Vyvesené dňa: 31.07.2017

Zvesené dňa: 14.08.2017
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