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Vec

oznárnenie o strategickom dokumente Zmeny a Doplnky č.6 UPN-SU Liptovský Hrádok
obstaľávatel', obec Liptovský Hrádok, So Sĺdlom: Hviezdoslavovač.17o,O33 0l Liptovský Hľádok, IČo: oo:ts
494 predložil dňa 26.05 .2022 okrestrému úradu Liptovský Mikuláš' odboľ Starostlivosti o životnéprostľedie (d'alej
len "príslušný oľgán"), na základe $ l a $ 5 zákona č.2412006 Z.z. o posudzovani vplyvov na životnépľostredie a
o Zmene a doplnení niektoých zákonov (ďalej len ,,zákon o posudzovaní"), oznánrenie o Strategickom dokumente:
,,UZEMNÝ PLÁN MESTA LIPToVSKÝ Hneoor ZMENY A DOPLNKY Č.6" (ďalej len,,oznámenie") vrátane
elektronickej pľílohy, ktoré Várn podl'a $ 6 ods' 2 zákon o posudzovaní doručujeme. Stľategický dokument je

uvedenýv$4ods.2písm.b)ajepodľa$7zákonoposudzovanípredmetomzisťovaciehokonaniaoposudzovaní
strategického dokumentu.

Žiadame obstarávatel'a,aby podľa $ 6 ods. 5 zákonazákon o posudzovaní, do troch pracovných dní od doručenia
povinne zveľejnil na úradnej tabuli a nepovinne miestnou tlačou, miestnou televíziou a
tohto listu,
',oznámenie"
podobne, spolu s infoľmáciou, kde možno do oznámenia nahliadnuť, robiť si z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné

náklady zhotoviť

i

kópie.

Pre Vaše infonnovanie a infonnovanie veľejnosti, príslušný oľgán zveľejnil obsah oznámenia na webovej stľánke
ministerstva:
https://www'enviľopofial.slĺ/slďeia/d etaíIlzad-c-6-uzemneho-planu-mesta-liptovsky-hľadok
Písomné stanoviská k ,,oznámeniu" môže zainteľesovaná verejnosť dorrrčiťnajneskôr do l5 dní od jeho Zverejnenia

na adľesu pľíslušnélroorgánu:

okresný úľadLiptovský Mikuláš, odbor staľostlivosti o Životné prostľedie
Vrbická 1993, 03 l 0l Liptovský Mikuláš
e-mai l : viktoľ.varga@minv.sk
oznánrenie nrusí byť podl'a $ 6 ods. 5 zákonazákon o posudzovaní verejnosti sprístupnené najmenej po dobu
dní od jeho zveľejnenia.

l4

Písonrné stanoviská dotknuých orgánov a dotknuých obcí, podl'a $ 6 ods. 6 zákona zákon o posudzovaní prosĺme

doručiťna adresu:

Teleĺon

E-mail

+421445514959

oszp.lm@rninv.sk

Internet

lČo
00t51866

-

okresrrý úľadLiptovský Mikuláš, odbor staľostlivosti o životné prostľedie

Vľbická l993, 03l 01 Liptovský Mikuláš

najneskôľ do 15 dní od doručenia tohto oznámenia. Stanovisko žiadame zaslať aj v elektronickej forme na mailovú
adresu: viktor.varga@minv.sk

Podl'a $ 63 zákorra zákono posudzovaní môŽu dotknrrté oľgány, obec a zainteresovaná veľejnosť vykonať konzultácie
k oznárneniu na pľíslušnomorgáne' počas celého posudzovania stľategického dokurnentu, teleťonicky alebo osobne
v čase vyhradenom pre verejnosť.

Nakoľko pľíslušnýorgán pri svojom ľozhodovaníprihliada i na stanoviská podľa $ 6 ods. 4 zákona zákon o
posudzovaní, dovoľujeme si Vás poŽladať, aby ste vo Vašonr písomnom stanovisku vyjadľili i názor, či sa stľategický
dokument nrá alebo nemá posrrdzovat' podľa zákona zákon o posudzovaní.
S pozdravom,

Ing. Viktor Varga PhD

vedúci odboru

lrrfomratívna poználrlka - tento dokument bol vytvoľený elektronicky
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