okľesný úľadSenec

odboľ staľostlivosti

o

životnéprostredie

Úsek posud zov aniavplyvov na živ oinéprostredie
Hurbanova 21,903 01 Senec
obec ChorvátsĘ Gľob

Námestie Josipa Andriča 17
900 25 ChorvátsĘ Grob
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Vybavuje
Ing. Guldanová, PhD. 140Ż02480

Ż1. 0I ' 2014

Vec: ,,Územný plán obce ChorvátsĘ Gľob _ Zmeny a doplnĘ 2013'. - zisťovacĺekonanie
o posudzovaní stľategického dokumentu - žiadost' o stanovisko, zaslanie oznámenia
o strategickom dokumente, infoľmácie ku konzultáciám, oznámenie adľesy
na
predkladanie stanovísk veľejnosti a zverejnenie oznámenia o stľategickom dokumente
v zmysle $ 6 zákona č..24/2006 Z.z. v znení neskoľšíchpľedpisov
obstarávatel' strategického dokumentu, obec ChorvátsĘ Grob, Námestie Josipa Andriča
17,
900 25 ChorvátsĘ Grob , predložil okresnému úradu Senec' odboru starostlivosti o životné
prostredie, podl'a $ 5 zákona NR sR ě' 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na
životnéprostredie
a o znene a doplnení niektoých zákonov v zneníneskoršíchpredpisov (däej |en
,,zákon,) oznámenie
o strategickom dokumente ,rlJzemný plán obce ChonátsĘ^cľđt_Zmeny a doplnky
ź013",lłory
Vám podlä $ 6 ods. 2 pismenab) zźi<ona ako schval'ujúcemu oľgánu a dočľnutejobci zasielame'
Strategický dokument ,,'TJzemný plrín obce ChorvátsĘ Grob _ Zmeny a doplnky 2013,, pre
oblasť územného plĺĺnovania, ktoý určuje vqžitie malých tlzemína miesĺrej úrovni, uvedený
v$4
ods. 2 písmena b) zźů<onaje predmetom zisťovacieho konania o posudzovan-í vplyvov strategickéio
dokumentu podlä $ 7 ziíkona' Do oznámenia o vypracovaní straiegického dokumentu (aj do-Zmien
územnéhoplánu obce ChorvátsĘ Grob 2013) j" možnénahliadnúťáj na webovom sídle
ministerstva:
www.enviroportal.sk.

k

oznamujeme Vám, že konzultácie podlh $ 63 zákona
ontnneniu o strategickom
dokumente ,,IJzemný plán obce ChorvátsĘ crät Zlieny adoplnĘ zol3*je možnéuskutočniť
na
okresnom úrade Senec, odbor starostlivosti oživotné prostredie, Huibanova źt,gos 01 Senec počas
celého procesu posudzovania vplyvov strategického dokumentu, v pracovných dňoch poěas úrađných
hodín (termín konzultácie odporúčame dohodnúť vopred telefonicĘ _ 02/io202480, alebo e-mailom
guldanova.hedviga@sc.ouzp. sk ).

-

Vaše stanovisko k oznámeniu o stľategickom dokumente, mőżete doruěiť na adresu: okresný
úrad Senec, odbor starostlivosti oživotnéprostredie, Hurbanova 21,9o3 0l Senec, do 15 dní oä
doruěenia oznźtmenia. Vtejto súvislosti si Vás dovol'ujeme požiadať, aby ste vo Vašom písomnom
stanovisku vyjadrili i názor, či strategicĘ dokument má alebo nemá bý posudzovaný podiä zákona,
prípadne ďalšie požiadavĘ, pripomienĘ a odporúčania.

Telefón: 02ĺ402024

Fax: 02145922640

E-mail quldanova. hedviga@sc.ouzp.sk

Zároveň Vám súčasneako obstarávatel'ovi po obdržani úplnéhooznźrnenia oznamujeme
adľesu, na ktoru možno predkladať stanoviská verejnosti: okresný úrad Senec, odbor starostlivosti
o životnéprostľedie, Hurbanova Żt, 9o3 01 Senec a Vás vyzyvame na
zverejnenie oznámenia
formou informácie o ozniĺmenípovinne na uradnej tabuli, ňepovinne miestnoJ tlačou,
miestnou

televíziou alebo podobne (d'alej len ,,spôsob v miestne obvyklý") spolu s informáciou,
kde
do ozniĺmenia možno nahliadnuť' robiť zneho výpisy, odpisy alebona-vlastné náklady
zhotoviť kópie.

Dotknutá obec informuje v zmysle $ 6 ods. 5 zákonado tľoch pľacovných dní od doručenia
oznámenia podl'a $ 6 odseku 2 zákona o ňom verejnosť spôsobom v mieste obvyklým a zfuoveřl
oznźlmi, kde a kedy možno do oznámenia nahliadnuť, robiť si z neho odpisy,
ýpisy alebo na vlastné
náklady zhotoviť kópie, pričom oznámenie musí byť verejnosti prístupnénu;*"néi po dobu 14
dní
odjeho doručenia.

VeĘnosť môže doruěiť svoje písomnéstanovisko okesnému úradu Senec, odboru
do 15 dní odo dňa, keď bolo

staľostlivosti oživotnéprostredie, Hurbanova 21, gO3 01 Senec

oznámenie zverejnené dotknutou obcou podl'a $ 6 odseku 5 zákona.

S pozdravom

o--.-

Mgr. Juraj Petrakoviě
vedúci odboru

Príloha:
oznámenie o strategickom dokumente
Zmeny a doplnĘ Ż0l3,ýWesy sú uvedené na stránke Ministerstva ŽP, www.enviroportal'sk

