Pozcmkový r lcsný odbor
Mučeníkovč. 4, 0ó0 0l Kežmarok

KEŽMARoK

č j.: oLI_KK_PLo/20l 7_375_38l _sCHM

V Kežmarok 01.02.2017

VEREJNA VYHLASKA
Zverejnenie všeobecných zjsrd funkčnébo usporiadanie územia
Okresný úrad Kežmarok, Pozemkový a lesný odbor (ďalej |en ,,správny orgán"), ako
orgán pdslušný podťa § 5 ziů,ona č. 330/l99l Zb. o pozemkových úpravrárch, usporiadani
pozemkového vlastníctva" pozemkových uradoch. pozemkovom fonde a o pozemkových
spoločenswách v zreni neskorších predpisov (ďaIej len.,zákon") podl'r § l0 ods.4 dkone

zvcrejňuje
Všeobecné ásady funkčnéhousporiadania územia v obvode pozemkových úprav llubicr (ďalej
len ..VZFU"), Do elaborátu VZFU je možnénahliadnuť v pracovných dňoch počas úradných
hodín na Obecnom urade v t]ubica a úradnej tabuli správneho orgánu. Súčasnesprávny orgán

vy

zý v

l

účastnikovpozemkových úprav. óy sa k návrhu vyjadrili do 30 dni.

V nimci vyhotovenia úvodných podkladov projektu pozemkových úprav Lubica
zhotovitel' vypracoval podra § 9 ods.9, l0 zíkona náwh VZ}'U. Návrh predložil podla § 9 ods,
12 zikona na prerokovanie združeniu účastníkov.obci a organizí,ciám, ktorc móžu byt
pozemkovými úpravami dotknuté v ich pósobnosti alebo v ich právacb. s ktorými bol náwh
prcrokovaný dňa 23.1 1.20l ó v zasadacej miestnosti spnivneho orgánu,

Podla § l0 ods. 4 zAkona správny orgán zvercjní VZFU na vhodnom mieste v obci na 30
dní a ároveň ich doručízdruženiu účastníkovpozemkových úprav. K návrhu VZFU sa úča§hIci
pozemkových úprav móžu vyjadriť v lehote 30 dní.
Správny orgán podra § l0 ods. 5 ákona v týchto

orgánom štámej spnivy, že sa prerokúvajú VZFU.
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Námietky proti vzFu budú po uplynuť lchoty podra § l0 ods. ó ákona prtrokované so
združerúmrtc""t tton a poara výsicakóv prerokovania správny orgán rodrodne o schváleni

YZFU.

t oríloha
Elaborót VZFU v obvode PPU Lubica

Doručuie sa

l.

obcc Lubica, obecný úrad, gen. Svoboduč.248l|27,0597l íJubica_ 2x, (l exemplár na

z.

áruzenie rira*rlkov pozcmkových úprav ťubica so sídlom obccný rlrad l]ubica,

vyvesenie)

Svobodu č. 248/1

21

, O59

7

| ťubica- prcdseda Ing, Járr Kapolka

; úrad íeimarotr
Porrl,rlový a lesný odbor

Qftl;.,-r.

Muaenllov 4. 060 o1 xržmaror
l

Ťr

t[.7Vladimír Hanbin

/'J

Ponrdenie doby vyvesenia:
Vyvesené od: ..,............,. do:

2

vedrlci odboru

'cn.

