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Vec
Správa o hodnotení

Strategický dokument: „Návrh riešenia – Územný plán obce Opátka“
- Správa o hodnotení územnoplánovacej dokumentácie

Obstarávateľ Obec Opátka, zastúpená starostom, Opátka 17, 044 65 Opátka predložil dňa 06. 03. 2020 Okresnému
úradu Košice – okolie, odboru starostlivosti o životné prostredie podľa § 9 zákona NR SR 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“) Správu o hodnotení územnoplánovacej dokumentácie (ďalej len správa) „Návrh riešenia –
Územný plán obce Opátka“. Spolu so správou predložil obstarávateľ aj návrh strategického dokumentu „Územný
plán obce Opátka“.

Okresný úrad Košice – okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie vyzýva obec Opátka ako obstarávateľa a
dotknutú obec v súlade s § 10 ods. 1 zákona na zverejnenie správy formou informácie a súčasne Vás žiadame, aby
ste podľa § 11 ods. 1 zákona, ako dotknutá obec, informovali do 3 dní od doručenia správy verejnosť spôsobom
v mieste obvyklým a zároveň verejnosti oznámili, kedy a kde je možné do správy a konceptu územnoplánovacej
dokumentácie nahliadnuť, robiť si z nich odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie.

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/unpo-opatka

Správa a návrh strategického dokumentu musia byť verejnosti prístupné najmenej po dobu 21 dní.

Uvedený návrh strategického dokumentu „Návrh riešenia – Územný plán obce Opátka“ je zverejnený na stránke
MŽP SR spolu so správou.

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko na Okresný úrad Košice – okolie, odbor starostlivosti o životné
prostredie, Hroncova 13, 041 70 Košice alebo na e-mailovú adresu zaneta.semancikova@minv.sk do 21 dní odo dňa
zverejnenia informácie o správe.

Na stanoviská doručené po tejto lehote nebude príslušný orgán v súlade s ustanovením § 12 ods. 3 zákona prihliadať.
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Ing. Beáta Serbinová
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky


