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Vec
Plán udržateľnej mobility TTSK - predloženie Správy o hodnotení strategického dokumentu- výzva na zverejnenie
Obstarávateľ strategického dokumentu – Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, 917 01 Trnava v zastúpení
predsedom Trnavského samosprávneho kraja Mgr. Jozefom Viskupičom, dňa 12.05.2020 predložil Okresnému
úradu Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného
prostredia kraja 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
strategického dokumentu (ďalej len „Správa o hodnotení“) a návrh strategického dokumentu „Plán udržateľnej
mobility Trnavského samosprávneho kraja“. Na základe tejto skutočnosti Vás vyzývame, aby ste v zmysle § 65g
zákona do 10 dní od doručenia tejto výzvy o nej informovali verejnosť spôsobom v mieste obvyklým a zároveň
verejnosti oznámili, kedy a kde je možné do správy o hodnotení nahliadnuť. Správa o hodnotení musí byť verejnosti
prístupné najmenej po dobu 21 dní od jej doručenia. Obstarávateľ do uplynutia doby sprístupnenia správy o
hodnotení a návrhu strategického dokumentu zabezpečí v spolupráci s príslušným orgánom ich verejné prerokovanie.
(§ 11 ods. 3) Počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti
s ochorením COVID-19 podľa § 65g zákona lehoty na vykonanie verejného prerokovania neplynú a už zvolané
verejné prerokovanie sa uskutoční až po odvolaní mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného
stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19.Verejnosť môže doručiť písomné stanovisko k správe o
hodnotení najneskôr do 21 dní odo dňa skončenia mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného
stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 na adresu tunajšieho úradu: Okresný úrad Trnava, odbor
starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja,
Kollárova 8, 917 02 Trnava. Miesto konania konzultácií: Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné
prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Kollárova 8, 917 02 Trnava.
Okresný úrad Trnava ako príslušný orgán, určuje podľa § 6 ods. 4 zákona, že z dôvodu veľkého počtu dotknutých
obcí bude správa o hodnotení na nahliadnutie len vo vybraných obciach; zoznam obcí, v ktorých do oznámenia
možno nahliadnuť OÚ Trnava oznámil aj ostatným dotknutým obciam. Dotknuté obce zverejnia uvedený zoznam
obcí spolu s oznámením v mieste obvyklým. S pozdravom
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