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Vec
„Zmeny a doplnky č. 4 územného plánu mesta Jelšava“
– zaslanie oznámenia o zmene strategického dokumentu

Obstarávateľ Mesto Jelšava, Námestie republiky 499/11, 049 16 Jelšava, predložil dňa 05. 10. 2020 Okresnému
úradu Revúca, odboru starostlivosti o životné prostredie, štátnej správe posudzovania vplyvov na životné prostredie
(ďalej len „tunajší úrad“) podľa § 5 ods. 3 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznámenie o zmene
strategického dokumentu „Zmeny a doplnky č. 4 územného plánu mesta Jelšava“, ktoré Vám podľa § 6 ods. 2 písm.
c) zákona, ako dotknutej obci, tunajší úrad zasiela.

Tunajší úrad Vás žiada, aby ste podľa § 6 ods. 5 zákona, ako dotknutá obec, informovali do 3 pracovných dní od
doručenia tohto oznámenia o tomto oznámení verejnosť spôsobom v mieste obvyklým a zároveň verejnosti oznámili,
kde a kedy je možné do oznámenia strategickom dokumente nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na
vlastné náklady zhotovovať kópie. Oznámenie musí byť verejnosti sprístupnené najmenej po dobu 14 dní od jeho
doručenia.

Vaše písomné stanovisko podľa § 6 ods. 6 zákona tunajší úrad žiada doručiť na adresu: Okresný úrad Revúca, odbor
starostlivosti o životné prostredie, Komenského 40, 050 01 Revúca, do 15 dní odo dňa doručenia oznámenia.

Zároveň Vás tunajší úrad upozorňuje, že oznámenie o zmene strategického dokumentu svojimi parametrami
podlieha zisťovaciemu konaniu podľa § 7 zákona, v ktorom tunajší úrad rozhodne, či sa strategický dokument bude
posudzovať podľa zákona. Nakoľko tunajší úrad pri svojom rozhodovaní prihliada podľa § 7 ods. 4 písm. c) zákona
aj na písomné stanoviská podľa § 6 ods. 6 zákona, dovoľuje si Vás požiadať, aby ste vo Vašom písomnom stanovisku
vyjadrili názor, či predložené oznámenie o zmene strategického dokumentu má alebo nemá byť posudzované podľa
zákona.

Do strategického dokumentu je možné nahliadnuť v informačnom systéme procesov EIA/SEA na adrese: http://
enviroportal.sk/sk/eia, pričom na webovej stránke tunajšieho úradu je prepojenie na uvedenú adresu.

Konzultácie podľa § 63 zákona k oznámeniu o strategickom dokumente „Zmeny a doplnky č. 4 územného
plánu mesta Jelšava“ je možné vykonať počas celého procesu posudzovania vplyvov strategického dokumentu, na
Okresnom úrade Revúca, odbore starostlivosti o životné prostredie, Komenského 40, 050 01 Revúca v pracovných
dňoch počas úradných hodín (termín konzultácie odporúčame dohodnúť vopred telefonicky alebo mailom).
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Príloha:
1.Oznámenie o strategickom dokumente „Zmeny a doplnky č. 1 ÚPN obce Muráň“

RNDr. Hana Dorčáková
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky
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Obec Gemerské Teplice, Gemerské Teplice 46, 049 16 Gemerské Teplice
Obec Nandraž, Nandraž 23, 049 61 Nandraž
Obec Lubeník, Lubeník 241, 049 18 Lubeník
Obec Chyžné, Chyžné, 049 18 Chyžné
Obec Magnezitovce, Magnezitovce 59, 049 16 Magnezitovce


