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Vec
Verejná vyhláška
Oznámenie o zverejnení Všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode projektu pozemkových
úprav v katastrálnom území Nižný Hrabovec
Okresný úrad Vranov nad Topľou, pozemkový a lesný odbor, ako vecne a miestne príslušný správny orgán podľa
§ 5 ods. 4 zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových
úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon“)
v rámci konania o pozemkových úpravách vykonávaných v katastrálnom území Nižný Hrabovec, podľa § 10 ods.
4 zákona
zverejňuje
Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode projektu pozemkových úprav, v katastrálnom území
Nižný Hrabovec (ďalej len ,,VZFU“)
Obsahom VZFU je:
1. Technická správa s prílohami (mapy a zápisnice)
2. Grafická časť
- Prehľadná situácia existujúcich a navrhnutých spoločných zariadení a opatrení a verejných zariadení a opatrení
- Mapa funkčného usporiadania územia
- Mapa súčasného využívania pozemkov
3. CD – obsahuje všetky časti vyhotovené v tejto etape, v elektronickej podobe
Návrh VZFU predstavuje súbor opatrení vedúcich k splneniu cieľov pozemkových úprav, ktoré definuje zákon.
VZFU vypracovala spoločnosť GEODETICCA, s.r.o., člen združenia č. 4, Floriánska 19, 040 01 Košice, člen
skupiny dodávateľov ,,PPÚ Východ 2018“, ako zhotoviteľ projektu pozemkových úprav v k.ú. Nižný Hrabovec
(ďalej len ,,PPÚ“).
Do VZFU je možné nahliadnuť počas 30 dní od zverejnenia tohto oznámenia na Obecnom úrade v Nižnom Hrabovci,
počas úradných hodín.
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Účastníci PPÚ v k.ú. Nižný Hrabovec, môžu podľa § 10 ods. 4 zákona, podať proti údajom uvedeným vo VZFU
námietky v lehote 30 dní od jeho zverejnenia alebo doručenia na adresu, Okresný úrad Vranov nad Topľou,
pozemkový a lesný odbor, Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou.

Ing. Jozef Kulan
vedúci odboru
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Rozdeľovník k číslu OU-VT-PLO-2022/002909-924
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Ulica Kollárova 543/8, 917 01 Trnava 1
Obec Nižný Hrabovec (OVM), Nižný Hrabovec 407, Vranov nad Topľou

Číslo záznamu

Forma registratúrneho záznamu

0455/2022

Hodnoverne elektronický

2/2

