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Vec
Územný plán obytnej zóny v Nedožeroch - Brezanoch
- zaslanie oznámenia o strategickom dokumente______
Obstarávateľ, obec Nedožery - Brezany, predložil Okresnému úradu Prievidza, odboru
starostlivosti o životné prostredie, Ulica G. Švéniho 3H, 971 01 Prievidza podľa § 5 zákona
N R SR 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) Oznámenie
o strategickom dokumente Územný plán obytnej zóny v Nedožeroch - Brezanoch (ďalej
len oznámenie), ktoré Vám v súlade § 6 ods. 2 zákona o posudzovaní ako dotknutej obci
zasielame.
Oznámenie spolu s návrhom strategického dokum entuje zverejnené na intemetovej adrese:
http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemnv-plan-obvtnei-zony-v-nedozeroch-brezanoch.
Strategický dokument podľa § 4 ods. 2 zákona o posudzovaní podlieha zisťovaciemu
konaniu, v ktorom Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie rozhodne,
či sa bude alebo nebude posudzovať podľa vyššie uvedeného zákona.
Vaše písomné stanovisko k oznámeniu podľa § 6 ods. 6 zákona o posudzovaní žiadame
doručiť na adresu tunajšieho úradu (Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné
prostredie, Ulica G. Švéniho 3H, 971 01 Prievidza) najneskôr do 15 dní od jeho doručenia.
V stanovisku k predloženému oznámeniu je možné uviesť akékoľvek otázky, pripomienky
a požiadavky týkajúce sa vplyvu strategického dokumentu na životné prostredie, ako i jeho
štruktúry a obsahu.
Konzultácie podľa § 6 ods. 3 zákona k oznámeniu je možné vykonať na Okresnom úrade
Prievidza, odbore starostlivosti o životné prostredie, Ulica G. Švéniho 3H, 971 01 Prievidza
v pracovných dňoch počas úradných hodín (termín konzultácie odporúčame dohodnúť vopred
e-mailom na adrese elena.tulisova@:minv.sk).
Žiadame Vás, aby
ste podľa § 6 ods. 5 zákona
ako
dotknutá obec
do 3 pracovných dní od doručenia informovali o tomto oznámení verejnosť spôsobom
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v mieste obvyklým a zároveň verejnosti oznámili, kedy a kde je možné do oznámenia
nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie. Oznámenie
musí byť verejnosti sprístupnené najmenej po dobu 14 dní od jeho doručenia.
Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Okresnému úradu Prievidza, odboru
starostlivosti o životné prostredie do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené.
Súčasne si Vás dovoľujeme požiadať, aby ste tunajší úrad písomne informovali o mieste,
spôsobe a čase zverejnenia oznámenia.

Prílohy
1. CD nosič s obsahom :
- oznámenie o strategickom dokumente
- návrh strategického dokumentu
2. Oznámenie o strategickom dokumente spolu s návrhom strategického dokumentu na
intemetovej adrese:
http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemnv-plan-obvtnei-zony-v-nedozeroch-brezanoch

O kresný úrad Prievidza
odbor starostlivosti o životné prostredie

Ing. Darina Mjartanová
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