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Vec
Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu obce (ZaD č. 2 ÚPN-O) Pobedim
- zaslanie oznámenia o vypracovaní strategického dokumentu

Obstarávateľ, obec Nová Bošáca doručila Okresnému úradu Nové Mesto nad Váhom, odboru starostlivosti o životné
prostredie ako vecne a miestne príslušnému orgánu štátnej správy vo veciach posudzovania vplyvov na životné
prostredie podľa § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 3 písm. k) a § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o
posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon o posudzovaní") podľa § 5 zákona o posudzovaní oznámenie o strategickom dokumente „Zmeny
a doplnky č. 2 Územného plánu obce (ZaD č. 2 ÚPN-O) Pobedim“, ktoré Vám spolu s návrhom tohto strategického
dokumentu podľa § 6 zákona o posudzovaní ako dotknutej obci zasielame.

Návrh tohto strategického dokumentu je predmetom zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov strategického
dokumentu podľa § 7 zákona o posudzovaní.

Uvedené oznámenie o strategickom dokumente „Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu obce (ZaD č. 2 ÚPN-O)
Pobedim“ je zverejnené na webstránke:
http://eia.enviroportal.sk/eia

Žiadame Vás ako dotknutú obec, aby ste podľa § 6 ods. 5 zákona o posudzovaní informovali do 3 pracovných dní od
doručenia tohto oznámenia verejnosť spôsobom v mieste obvyklým spolu s informáciou, kde možno do oznámenia
nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie. Oznámenie musí byť verejnosti
prístupné najmenej po dobu 15 dní od jeho zverejnenia.
Písomné stanoviská dotknutej obce a schvaľujúceho orgánu k oznámeniu podľa § 6 ods. 6 zákona o posudzovaní
prosíme doručiť na adresu: Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie,
Hviezdoslavova 36, 915 41 Nové Mesto nad Váhom do 15 dní od doručenia oznámenia. Okresný úrad Nové Mesto
nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie Vás žiada, aby ste vo svojom písomnom stanovisku vyjadrili i
názor, či sa strategický dokument má alebo nemá posudzovať podľa zákona o posudzovaní.

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Okresnému úradu Nové Mesto nad Váhom, odboru starostlivosti
o životné prostredie, Hviezdoslavova 36, 915 41 Nové Mesto nad Váhom do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie
zverejnené.
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Miesto a čas konania konzultácie podľa § 63 zákona o posudzovaní je možné vykonať na Okresnom úrade Nové
Mesto nad Váhom, odbore starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 36, 915 41 Nové Mesto nad Váhom
po vzájomnom telefonickom dohovore s Ing. Peter Nováčik na tel. č.: +421/09612455963, +421/09612455805.

Ing. Ľubica Hrušovská
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky
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