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Vec

Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu - ÚPN-O Matiašovce – Zmeny a doplnky 01 - dotknuté obce

Obstarávate# územného plánu – Obec Matiašovce, Hlavná 74/43, 059 04 Matiašovce, I#O:00326399 predložil d#a
20.07.2021 Okresnému úradu Kežmarok, odboru starostlivosti o životné prostredie (príslušný orgán) pod#a § 5
zákona #. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(#alej len „zákon“) oznámenie o strategickom dokumente ÚPN-O Matiašovce – Zmeny a doplnky 01, ktoré Vám
pod#a § 6 ods. 2 zákona, ako dotknutej obci zasielame.

Žiadame Vás, aby ste pod#a § 6 ods. 5 zákona, ako dotknutá obec, informovali verejnos# do 3 dní od doru#enia
tohto oznámenia spôsobom v mieste obvyklým a zárove# verejnosti oznámili kedy a kde je možné do oznámenia
nahliadnu#. Oznámenie musí by# verejnosti prístupné po dobu najmenej 14 dní od zverejnenia informácie o jeho
doru#ení. Strategický dokument je dostupný v digitálnej forme k nahliadnutiu na príslušnom orgáne, Obecnom úrade
v Matiašovciach, webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/
upn-o-matiasovce-zmeny-doplnky-01 .

V zmysle § 63 zákona sa konzultácie oh#adom tohto strategického dokumentu uskuto#nia d#a 04.08.2021 o 08.30
hodine na Okresnom úrade Kežmarok, odbore starostlivosti o životné prostredie, Huncovská 1, Kežmarok.

Vaše písomné stanovisko k oznámeniu pod#a § 6 ods. 6 zákona žiadame doru#i# na adresu: Okresný úrad Kežmarok,
odbor starostlivosti o životné prostredie, Huncovská 1, 060 01 Kežmarok, najneskôr do 15 dní od jeho doru#enia.

Zárove# Vás upozor#ujeme, že strategický dokument - ÚPN-O Matiašovce – Zmeny a doplnky 01 podlieha
zis#ovaciemu konaniu pod#a § 7 zákona, v ktorom Okresný úrad Kežmarok, odbor starostlivosti o životné prostredie
rozhodne, #i sa strategický dokument bude alebo nebude posudzova# pod#a zákona. Okresný úrad Kežmarok, odbor
starostlivosti o životné prostredie pri svojom rozhodovaní prihliada pod#a § 7 ods. 5 i na stanoviská pod#a § 6 ods.
4-6 zákona.

Prílohy: Oznámenie o strategickom dokumente ÚPN-O Matiašovce – Zmeny a doplnky 01
Sprievodná správa

Ing. Pavol Krigovský
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vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Rozde#ovník k #íslu OU-KK-OSZP-2021/010387-002

Obec Matiašovce, Hlavná 43, 059 04 Matiašovce
Mesto Spišská Stará Ves, Štúrova 228/109, 061 01 Spišská Stará Ves
Obec Spišské Hanušovce, Spišské Hanušovce 97, 059 04 Spišské Hanušovce
Obec Havka, Havka 21, 061 01 Havka
Obec Zálesie, Zálesie 64, 059 04 Zálesie
Obec Ve#ká Franková, Ve#ká Franková 74, 059 78 Ve#ká Franková


