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Vec

,rPlán udľžatellnej mobility Pľcšovskéhosamospľávneho kľaja"

-

zaslanie správy o hodnotení stľategického dokumentu

obstaľávatel' strategického dokumentu

-

Pľešovskýsamospľávny kľaj doručil okľesnému

úradu Prešov, odboľ starostlivosti o žívotnépľostľedie, ako príslušnémuorgánu posudzovania vplyvov
zílkona é.24l20a6 Z.z. o posudzovani vplyvov na životnépľostredie
na životnéprostredie podl'a $
Zmene
ao
a doplnení niektoýclt zákonov v znení neskoľšíclrpredpísov (ďalej len ,,zákon") Spľávu

9

o lroĺlnotenístrategického dokumentu ,,Plán udľžatel'nej mobility Pľešovskéhosamospľávneho
kraja" (d'alej len ,,Spróva o hodnotení'') spolu s návrhom stľategického dokumontu, ktoľé Vám podl'a
$ l0 ods. 3 zákona ako dotknutej obci zasielame'
Žiadalne Vás, aby ste podl'a $
ods. 1 zákona, ako dotknutá obec, infoľmovali veľeingsť
o Správe o hodnotení a o návľhu stľatcgickóho dokumentu do 3 pľacovných dní od doručenia tohto
oznáInenia o Spľdve o hodnotení a o návrhu stľategického dokumentu , spôsobom v mieste obvyklýrn
azároveň' oznámili verejnosti, kde a kedy tnožno do Spľávy o hodnotení strategického dokumentu
a návrhu strategického dokumentu nahliadnuť, ľobiťsi z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady
zlrotoviť kópie. Sprava o hodnotení strategického dokumentu a návľh strategického dokumentu musia

ll

byť verejnosti pľístupnénajmenej 21 dní.

Písomné stanovisko kSprave ohodnoĺeníaknávľlru stľategického dokumentu podl'a $ 12
zákona žiadame doručit' na adľesu: okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné
prostľedie, Námestie mieru 3, 080 01 Prešov najneskôľ do 21 dní od doľučeniaSprdvy o hoclnotení
a návľltu stľategického dokumentu. Na stanovisko doručenépo uplynutí uvedenej lehoty nemusí
príslušnýorgárr prihliadať ($ l2 ods. 3 zákona).

ods.

l

Veľejnost' môže podl'a $ 12 ods. 2 zákona doručiťpísomnéstanovisko tunajšiemu úľadu
najneskôľ do 21 dní odo dňa zverejnenia infoľmácie o spľáve o hodnotení strategického dokumentu.
Uvedená Správa o hodnotení a návrh stľategického dokumentu sú zvcľcjncnó na
inteľnetovej stľánke ľĺŽp sR https://www.cnviľópoľtal.slďslďeia/detaiVplan_udizate14eim

obi litv_presovskeho_samospravneho-kľaia

Konzultácie podl'a $ 63 zŕlkona je možnéuskutočniťv pracovných dňoch na okĺesnom úľade

Pľešov, odbor staľostlivosti o živottté prostredie, v čase od 8,00 hod. do 12,00 hod. (teľmín konzultácie
odporúčame dohodnúť vopľed telefonicky - 05117082219 alebo e-mailom alena.sekerakovaíg)minv'sk)
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