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Vec
"Zmeny a doplnky č. 3/2020 Územného plánu obce Lada
- zaslanie oznámenia obciam

Obstarávateľ, Obec Lada, Lada 240, 082 12 Kapušany, v zastúpení Jánom Katicom, starostom obce, doručil
dňa 22.12.2020 Okresnému úradu Prešov, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddeleniu ochrany prírody
a vybraných zložiek životného prostredia (ďalej len „Okresný úrad Prešov“) podľa § 5 zákona č. 24/2006 Z.z.
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o
posudzovaní vplyvov na životné prostredie“) oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu „Zmeny a doplnky
č. 3/2020 Územného plánu obce Lada“, ktoré Vám podľa § 6 ods. 2 zákona zasielame.

Okresný úrad Prešov vyzýva Obec Lada ako obstarávateľa strategického dokumentu v súlade s § 6 ods. 1 a zároveň
ako dotknutú obec podľa § 6 ods. 5 zákona na zverejnenie oznámenia formou informácie o oznámení povinne na
úradnej tabuli, nepovinne miestnou tlačou, miestnou televíziou alebo podobne, spolu s informáciou, kde možno do
oznámenia nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie.

Oznámenie musí byť verejnosti sprístupnené najmenej po dobu 14 dní odo dňa jeho doručenia.

Súčasne všetky dotknuté obce žiadame, aby podľa § 6 ods. 5 zákona informovali do 3 pracovných dní od doručenia
tohto oznámenia o ňom verejnosť spôsobom v mieste obvyklým a zároveň verejnosti oznámili kedy a kde je možné
do oznámenia nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie. Oznámenie musí
byť verejnosti sprístupnené najmenej po dobu 14 dní odo dňa jeho doručenia.

Vaše písomné stanovisko k uvedenému oznámeniu podľa § 6 ods. 6 zákona žiadame doručiť na adresu: Okresný
úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného
prostredia, Námestie mieru 3, 080 01 Prešov najneskôr do 15 dní od doručenia oznámenia.

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Okresnému úradu Prešov, odboru starostlivosti o životné
prostredie, oddeleniu ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Námestie mieru 3, 080 01 Prešov
do 15 dní od dňa, keď bolo oznámenie zverejnené dotknutou obcou.

Uvedené oznámenie o strategickom dokumente je zverejnené na webovom sídle Ministerstva životného prostredia
Slovenskej republiky:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zmeny-doplnky-c-3-2020-uzemneho-planu-obce-lada-1
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1 príloha
Oznámenie SEA

PaedDr. Miroslav Benko MBA
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Rozdeľovník k číslu OU-PO-OSZP3-2021/000140-002

Obec Lada, Lada 240, 082 12 Kapušany
Obec Kapušany, Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany
Obec Trnkov, OcÚ Trnkov 42, 082 12 Kapušany
Obec Šarišská Poruba, Šarišská Poruba 34, 082 12 Šarišská Poruba
Obec Nemcovce, Nemcovce 93, 082 12 Kapušany
Obec Chmeľovec, Chmeľovec 98, 082 12 Kapušany
Obec Okružná, Okružná 15, 082 12 Okružná


