MESTO

SVIT

OZNÁMENIE
Mesto Svit, ako príslušný orgán územného plánovania podľa § 16 ods. 2 zákona Federálneho
zhromaždenia Československej socialistickej republiky č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, podľa požiadaviek § 22 ods. 1 stavebného zákona
oznamuje

prerokovanie návrhu zmeny
Územného plánu mesta Svit
v lokalitách Mesto 2017
Hlavným cieľom riešenia je zmenený územný plán mesta, ktorý sa zosúladí s požiadavkami mestskej
samosprávy, firiem a občanov.
Návrh zmeny Územného plánu mesta Svit, lokality Mesto 2017 je vystavený po dobu 31 dní t.j. do
13.12.2017 na verejné nahliadnutie na internetových stránkach mesta www.svit.sk, na úradnej tabuli mesta
a na Mestskom úrade, oddelení životného prostredia a technických činností vo Svite, I. posch.
Hviezdoslavova 32, kde je možné do kompletnej dokumentácie pod názvom: „ÚPN M Svit, Mesto 2017“
nahliadnuť a budú Vám budú poskytnuté bližšie informácie v pracovných dňoch od 800 hod. do 1400 hod.
Zároveň z v o l á v a m e

VEREJNÉ PREROKOVANIE
návrhu zmeny
Územného plánu mesta Svit
lokality Mesto 2017
Verejné prerokovanie pre obyvateľov mesta, verejnosť a verejnú správu, na ktorom bude
zabezpečený odborný výklad spracovateľa návrhu zmeny územného plánu mesta, sa uskutoční
v zasadačke Mestského úradu Svit, Hviezdoslavova 32 (bývalá budova združenej strednej
školy), Svit

dňa 22. novembra 2017 (streda) o 1000 hod
Obyvatelia mesta Svit a verejnosť sú oprávnení podať pripomienky k návrhu zmeny do 30 dní odo
dňa oznámenia, t.j. do 13. decembra 2017 (streda).
Pripomienky je potrebné zasielať na adresu: Mestský úrad vo Svite, oddelenie životného prostredia
a technických činností, Hviezdoslavova č. 33, 059 21 Svit, alebo elektronickou poštou na adresu:
msu@svit.sk.
Stanoviská a písomné pripomienky k návrhu, ktoré neboli zohľadnené, znovu prerokuje Mesto Svit
s tými, ktorí ich uplatnili.
Vo Svite dňa 13. novembra 2017

Ing. Miroslav Škvarek
primátor mesta Svit
Vyvesené:

dňa 13.11.2017

Zvesené:

dňa 13.12.2017

