OBVODNÝ ÚRAD ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
POPRAD
___________ Partizánska 690/87,058 44 Poprad____________
Starostka obce Dravce
a Obecné zastupiteľstvo v Dravcoch
053 14 Dravce 27

Naše číslo :
2013/00114/03-GM

Vybavuje:
Ing. Genčurová

Poprad
09.01.2013

Vec:

Oznámenie o strategickom dokumente „Územný plán obce Dravce“
Obstarávateľ OBEC DRAVCE, 053 14 Dravce 27 202, IČO: 00 329 045 predložila dňa
02.01.2013 Obvodnému úradu životného prostredia Poprad podľa § 5 zákona č. 24/2006 Z. z.
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej
len „zákon“) oznámenie o strategickom dokumente „Územný plán obce Dravce“, ktorý Vám
podľa § 6 ods. 2 písm. b) zákona, ako schvaľujúcemu orgánu zasielame.
Text oznámenia je zverejnený na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR
(ďalej len ministerstvo) http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-obcedravce.
V
zmysle § 4 ods. 2 písm. c) zákona strategický dokument alebo jeho zmena sa bude
posudzovať, pretože má pravdepodobne významný vplyv na životné prostredie, predmetom
posudzovania vplyvov strategických dokumentov je zmena strategického dokumentu
uvedeného v odseku 1.
Zároveň Vám oznamujeme, že konzultácie k uvedenému strategickému dokumentu sa
uskutočnia na Obvodnom úrade životného prostredia Poprad dňa 16.01.2013 o 09.00 hod.
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Naše číslo :
2013/00114/04-GM

Obec Dravce
053 14 Dravce

Vybavuje:
Ing. Genčurová

Poprad
09.01.2013

Vec:
r

Oznámenie o strategickom dokumente „Územný plán obce Dravce “
Obstarávateľ OBEC DRAVCE, 053 14 Dravce 27 202, IČO: 00 329 045 predložila dňa
02.01.2013 Obvodnému úradu životného prostredia Poprad podľa § 5 zákona č. 24/2006 Z. z.
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej
len „zákon“) oznámenie o strategickom dokumente „Územný plán obce Dravce“, ktorý Vám
podľa § 6 ods. 2 písm. c) zákona, ako dotknutej obci zasielame.
Text oznámenia je zverejnený na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR
(ďalej len ministerstvo) http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/iizemnv-plan-obcedravce.
Zároveň Vás vyzývame, aby ste podľa § 6 ods. 1 a 5 zákona, ako obstarávateľ a
dotknutá obec o tomto oznámení informovali verejnosť do 3 pracovných dní od
doručenia tohto oznámenia formou informácie o oznámení povinne na úradnej tabuli,
nepovinne miestnou tlačou, miestnou televíziou či iným spôsobom v mieste obvyklým a
zároveň verejnosti oznámili kedy a kde je možné do oznámenia nahliadnuť. Oznámenie musí
byť verejnosti prístupné najmenej po dobu 14 dní od jeho doručenia.
Stanoviská verejnosti a Vaše písomné stanovisko k oznámeniu podľa § 6 ods. 6 zákona
žiadame doručiť na adresu: Obvodný úrad životného prostredia Poprad, Partizánska 690/87,
058 44 Poprad, najneskôr do 15 dní od jeho doručenia. Zároveň si Vás dovoľujeme
požiadať
o zaslanie
stanoviska
aj
v elektronickej
podobe
na
e-mail:
gencurova.maria@pp.ouzp.sk. Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko
k oznámeniu do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené podľa § 6 ods. 5 zákona.
Taktiež Vás žiadame v zmysle § 6 ods. 1 a 3 zákona o písom né zaslanie informácie ako
bola verejnosť informovaná o strategickom dokumente spôsobom v mieste obvyklým
a v akých termínoch.
Nakoľko Obvodný úrad životného prostredia Poprad pri určovaní rozsahu hodnotenia
strategického dokumentu prihliada podľa § 7 ods. 4 písm. c) zákona i na písomné stanoviská
podľa § 6 ods. 6 uvedeného zákona, žiadame Vás, aby ste vo Vašom písomnom stanovisku
vyjadrili i názor, či predložený návrh strategického dokumentu má alebo nemá byť
posudzovaný podľa zákona.
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V
zmysle § 4 ods. 2 písm. c) zákona strategický dokument alebo jeho zmena sa bude
posudzovať, pretože má pravdepodobne významný vplyv na životné prostredie, predmetom
posudzovania vplyvov strategických dokumentov je zmena strategického dokumentu
uvedeného v odseku 1.
Zároveň Vám oznamujeme, že konzultácie k uvedenému strategickému dokumentu sa
uskutočnia na Obvodnom úrade životného prostredia Poprad dňa 16.01.2013 o 09.00 hod.
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