LESNÉ A POZEMKOVÉ DRUŽSTVO DVORCE
HLAVNÁ 27/201, 059 92 HUNCOVCE

V Huncovciach dňa 09. februára 2017

OZNÁMENIE

Lesné a pozemkové družstvo Dvorce, Hlavná 27/201, 059 92 Huncovce, ako užívateľ
pozemkov pôvodných vlastníkov v katastrálnom území Dvorce, obstaráva v súlade s § 4 ods.
2 stavebného zákona prostredníctvom odborne spôsobilej osoby podľa § 2a stavebného
zákona Urbanistickú štúdiu Dvorce.
Podľa § 21 ods. 3, 6 a § 23 stavebného zákona a požiadaviek zadania oznamuje
začiatok prerokovania urbanistickej štúdie a zároveň zvoláva
VEREJNÉ PREROKOVANIE
URBANISTICKEJ ŠTÚDIE DVORCE
Verejné prerokovanie pre obyvateľov mesta, vlastníkov pozemkov a verejnosť, na
ktorom bude zabezpečený odborný výklad povereného obstarávateľa a spracovateľa
urbanistickej štúdie sa uskutoční v zasadačke MsÚ Levoča, II. posch., č. d. 9
dňa 22. februára 2017 (streda) o 900 hod
Účelom urbanistickej štúdie je riešenie urbanistických problémov najmä v pôvodnom
zastavanom území vysťahovanej obce Dvorce ako podklad na územné rozhodovanie a ako
nástroj priestorovej urbanistickej tvorby vyjadrujúci názor pôvodných obyvateľov na budúcu
formu využitia Dvoriec.
Urbanistická štúdia je vystavená na verejné nahliadnutie na Lesnom a pozemkovom
družstve
Dvorce,
Hlavná
27/201,
Huncovce,
internetovej
adrese
http://www.huncovce.sk/dvorce/druzstvo/ a internetovej stránke Mesta Levoča
www.levoca.sk. Do urbanistickej štúdie je možné nahliadnuť v pracovných dňoch od 900
hod. do 1400 hod. na obecnom úrade v Huncovciach a na Mestskom úrade, oddelenie
investičnej činnosti, územného plánovania a životného prostredia v Levoči.
Vlastníci a užívatelia pozemkov, ktorých sa dotýkajú záverečné odporúčania
funkčného využitia pozemkov, pôvodný obyvatelia Dvoriec, obyvatelia mesta Levoča a
verejnosť sa môžu k urbanistickej štúdii písomne vyjadriť do 24. marca 2017.
Pripomienky je potrebné zasielať na adresu: Lesné a pozemkové družstvo Dvorce, Hlavná
27/201, 059 92 Huncovce.
Ján Labuda, v.r.
predseda
Vyvesené dňa 09.02.2017
Zvesené dňa ..........................
Oznámené:
na www stránkach mesta dňa 09.02.2017
na www stránke družstva dňa 09.02.2017

Poverený obstarávateľ urbanistickej štúdie
Ing. Jaroslav Lizák, Slnečná ulica č. 20 059 71 Ľubica, telefón 0903642470, el. pošta: ebdkezmarok@stonline.sk

