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ozrámenio o vypfacovaní shategického dokumentu - Zmeny a doplnky é,. 25 nozl Územného plánu mesta
- rlotlrnllfá
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rvskii 52

Malý.Slĺvkor'

obĺarávatel'územnóho plánu -Mesto Kožmaľok, Hlavné námestie č. 1, 060 01 Koäľralob lČo:oogzo283 pľe,dložil
dňa 28.05.202l okľesnému úradu Kežmaľok, odboru staľostlivosti o ĺivotró p.o*ouJĺ" (pľĺslušný orgánfpooľa 55 ákona č'.24ĺ2006 z. 

7. 
o posudzovaní vplryov na životné pľosMie a o anono a dopňení nighorýcľrzákonov

(d'algj lon ,'zákon') oanámenie o sbatogickom.dokumgntp Zmony a doplnky ó.25D0;l Ú;Ňilíá'';mesta
Keänaľok, lĺÍoÉ vám podľa $ 6 ods. 2 tÄkoĺa,ako dotknutej obci zasielame.

Žiadame Vás, aby ste podlb $ ó ods. 5 zákonq ako dotknutá obec, infoľmovďi veĺtjnoď do 3 dní od doručenia
tolrto oaámenia spôsobom y mieste obvytdým a zjľoveň veľejnosti oznámili tedy a t<de.ie možné do oanámenia
nahliadnuť. oznáľrenie musí bý veľejnosti pľístupné po dobu najmonej t4 dní oä zverejnenia infoľmácie o joho
{oručenĺ. stat€gioký dokumont je dosnrpný v digitálnej foľmo ŕ natĺňonutiu na prÍsluĺhom orgárre, Mostskom
úrĺde v Kežmaľku, wobovom sĺdle MinisÚerstva životného pľostedia SRhttps://www.enviľopoľtal.slďďďeiďdetaiľ
zĺnony-doplnky- w25-2o2l-vzemĺteho_planu-mesta-koznraľok .

V anysle $ 63 zákona sa konzultácio ohľadom tohto stategického dokumontu uskutočnia dňa 07.07.202l o 0E.30
hodine na okľgsnom úľade Kežmaľoko ďboĺt staľostlivosti o životré pľosfie,dio, Huncovská l, Koänarok.

Vaše pĺsomné stanovisko k oznárľrgniu podľa $ 6 ods. 6 zákona äadame doručiťna adresu: okľesný úrud Kežmaľok,
odbor staľostlivosti o životré pľoshedie, Huncovská l, 060 0l Kežĺraľolg najneskôľ do 15 dní odleho doručonia.

Zároveň Vás upozorňujeme, žo :frategický dokumont - Zmeny a doplnky é, 25t2o2t Územného plánu mesta
Kežmaľok podlieha ziď9vryiemu kĺinaniu podľa $ 7 zákon4 v kloľom ok'.*ý úrad Keänarok, odbor óhrostlivosti
o životré prostredie ľozhodne,či sa sbategický dokument bude alebo nebude posudzovať podľa zákona. okľesný
uľad Kežmarolq odbor staľostlivosti o životné pľoshedie pľi svojom ľozhodovaní pľihtiada pďľa $ 7 ods. 5 i na
stanoviskápodl'a $ 6 ods' 4-6 zákona.

Do ,,oznámenia" možro nahliadnuť aj naobecnom urade v Malom Slavkove počas
uradných hodín v dňoch od 15. 07. 2ď2l- 30. 07. 202t.
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