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Všeobecne záväzné nariadenie mesta Bardejov
číslo 169/2016 zo dňa 8.12.2016
ktorým sa vyhlasuje záväzná časť
Územného plánu Mesta Bardejov zmena č.36
Mestské zastupiteľstvo Bardejov vydáva podľa ustanovenia § 6 ods. 1 zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 27 odseku 3 zákona číslo
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení
neskorších predpisov toto Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bardejov :

článok 1
Základné ustanovenie
/1/ Vyhlasuje sa záväzná časť Územného plánu Mesta Bardejov (ÚPN M Bardejov) zmena
č. 36
/2/ Záväzná časť ÚPN M Bardejov, zmena č.36 je uvedená v prílohe, ktorá je neoddeliteľnou
súčasťou tohoto VZN

článok 2
Uloženie Záväznej časti zmeny ÚPN M Bardejov
Dokumentácia schváleného Územného plánu Mesta Bardejov zmena č.36 je uložená a možno
do nej nahliadnuť
a) na Meste Bardejov,
b) na Stavebnom úrade Mesta Bardejov
c) na Okresnom úrade v Prešove – odbore výstavby a bytovej politiky..

článok 3
Záverečné ustanovenia
VZN schválené Mestským zastupiteľstvom v Bardejove uznesením č. 95/2016 dňa 8.12.2016
VZN bolo na úradnej tabuli vyvesené dňa 8.12.2016
VZN je platné dňom vyvesenia na úradnej tabuli, teda dňom 8.12.2016
VZN nadobúda účinnosť 15-ym dňom od vyvesenia, teda dňa 23.12.2016
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Príloha č. 1 :
k všeobecne záväznému nariadeniu mesta Bardejov č. 169/2016 zo dňa 8.12.2016, ktorým sa vyhlasuje záväzná
časť Územného plánu Mesta Bardejov .

Zmenami a doplnkami čís. 36 sa mení grafická časť a nemení sa písomná časť platnej
záväznej časti územného plánu mesta Bardejov schválenej Mestským zastupiteľstvom
v Bardejove dňa 13.9.2007, č. uznesenia: 104/2007 a úplné znenie Záväznej časti ÚPN M
Bardejov vyhlásené VZN č. 154/2015 schválené MsZ Bardejov dňa 25.6.2015 uznesením č.
48/2015 takto :
článok 7
Zásady a regulatívy verejného dopravného vybavenia
(2)
Stavby pre verejnú cestnú dopravu tvoria štátne a regionálne cesty, miestne (mestské)
zberné, obslužné a prístupové komunikácie a účelové miestne komunikácie, cyklistické
komunikácie, komunikácie vyhradené pre peších a verejné odstavné a parkovacie plochy
automobilovej dopravy, vrátane viacpodlažných parkovísk. Osobitnou kategóriou sú
čerpacie stanice rozdelené na ČS s kompletným vybavením a ČS-LPG len s LPG
palivom pre osobné motorové vozidlá.
.

MUDr. Boris Hanuščak v.r.
primátor mesta

