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Vec
Zmeny a doplnky č. 8 Uzemného planu obce (ZaD č. 8

ÚPN-o) Homá Stľeda

- zaslanie ozrrámenia o vypracovaní stľategického dokumentu

obstarávateľ, obec l{oľná Stľeda doručil Okresnému tľadu Nové Mesto nad Váhom,
odboru starostlivosti o životnéprostredie ako vecne a miestne príslušnémuorgánu štátnej spľávy
vo veciach posudzovania vplyvov na ävotnépľostredie podľa $ 5 ods. 1 zákona č. 52512003
Z.z. o štátnej správe starostlivosti o ävofuéprostľedie a o znene a doplnení niektoľých zákonov
v zneni neskoľšíchpľedpisov, $ 3 písm. k) a $ 56 písm. b) zákona č.2412006 Z'z' o posudzovaní
vplyvov na životnéprostredie a o anene a doplnení niektoých zákonov v znení neskorších
predpisov (däej len ,7ákon o posudzovaní'') podlä $ 5 zákona č. 2412006 Z-z. o posudzovaní
vplyvov na životnéprostredie a o Znene a doplnení niektoých zákonov v zrení neskorších
predpisov (däej len ,'zákon o posudzovaní'') oznámenie o strategickom dokumente ,rZmeny
a doplnky č'8 Územného plánu obce (ZaD č. s ÚPN-o) Hoľná streda", ktoľéVám spolu
s návľhom tohto strategického dokumentu poďa $ 6 zákona o posudzovaní zasielame.

Návrh tohto strategického dokumentu je predmetom ásťovacieho konania
vplyvov stľategického dokumenfu podľa $ 7 zĺíkonao posudzovaní.

o posudzovaní

Uvedené oznĺĺmenieo str'ategiokom dokumente,{-rrrcrty a doplnky č. 8 Územného plĺánu
obce (ZaD č. 8 ÚPN_o) Hoľná Stľeda" je zverejnené na webstránke:http:lleia.enviľopoľta1.s1ďeia
Žiadalne Vás ako dotknutu obec, aby ste podľa $ 6 ods. 5 zäkonao posudzovaní informovali
do 3 pracovných dní od doručenia tohto ozrĺĺĺneniaverejnosť spôsobom v mieste obvyklým
spolu s informáciou, kde moäro do ozrámerria nahliadnuť' robiť z neho qipisy, odpisy alebo
na vlashé nĺĺkladyzhotoviť kópie. oanáĺnenie musí bý veľejnosti prístupnénajmenej po dobu
14 dní odjebo doľučenía'
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Písomnéstanoviská dotknutej obce a schval'ujúceho orgánu k oznáĺneniu podľa $ 6 ods. 6
zátkoĺa o posudzovaní prosíme doručiťna adľesu: okľesný urad Nové Mesto nad Váhom, odbor
starostlivosti o živobréprostredie, Hviezdoslavova 36, 9l5 4| Nové Mesto nad Vĺihom do 15
dní od doručenia oznámenia. okresný uľad Nové Mesto nad Vĺáhom, odbor staĺostlivosti o
životnéprosfiedie Viĺs žiada' aby ste vo svojom pĺsomnom stanovisku vyjadrili i názoľ' či sa
strategicfuý dokument má ďebo nemá posudzovať podľa zďkona o posudzovaní.

Veľejnosť môže doručiťsvoje písomné stanovisko okresnému uradu Nové Mesto nad
Váhom, odboru staĺostlivosti o ävotnéprosffedie, Hviezdoslavova 36, 9l5 41 Nové Mesto nad
Váhom do 15 dní odo dňa, keď holo oznámenie zverejnené.
Miesto a čas konania konzultácie podlä $ 63 zákona o posudzovaní je možnévykonať na
okresnom urade Nové Mesto nad Váhom, odbore starostlivosti o ävofiréprostredie'
Hviezdoslavova 36, 915 4l Nové Mesto nad Váhom po vzájomnom telefonickom dohovore
s Ing. Peteľ Nováčik na tel. č.: 032 l 7745 803, resp. 032 l 7745 4a5.

Ro7deľovník
Dotknuté obce:
1. obec Horná Streda, 916 25 Horná Streda č. 24
Schvď'ujúci orgĺĺn:
1. obecné zasfupitel'sfuo obce Horná Streda

Ing. Ľubica Hrušovská

vedúca odboru
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