OKRESNÝ ÚRAD MARTIN
Odbor starostlivosti o životné prostredie
Námestie S. H. Vajanského 1,036 58 Martin
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Vec
Revitalizácia Námestia S. H. Vajanského v M artine
- zaslanie zámeru
Navrhovateľ Mesto M artin, Nám. S. H. Vajanského 1, 036 49 Martin, IČO 00 316 792,
v zastúpení ENVICONSULT spol. sr.o ., Obežná 7, 010 08 Žilina, doručil dňa 23.09.2019
Okresnému úradu M artin, odboru starostlivosti o životné prostredie, podľa § 29 a § 22 ods. 3
a prílohy č. 9 zákona é. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o Tmens
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o
posudzovaní“) zámer navrhovanej činnosti „R evitalizácia N ám estia S. H. V ajanského v
M artine“. Navrhovaná činnosť je situovaná na pare. č. KN-C 237/2, 237/76, 273/1, 273/2,
273/3, 284/1, 285/1, 285/4, 286/1, 286/2, 286/6, 297/3, 297/10, 298/12, 298/62, 298/73,
4232/223,4232/224,4232/236,4232/237 v k. ú. M artin.
Okresný úrad M artin, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek posudzovania
vplyvov na životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 1 a § 5 zákerná č.
525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 3 písm. k) a § 56 písm. b) zákona o
posudzovaní, podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konám (správny poriadok)
v znení neskorších predpisov začal správne konanie vo veci vykonania zisťovacieho konania
o posudzovaní navrhovanej činnosti v predloženom zámere.
Oznámenie o zámere navrhovanej činností Vám podľa § 23 ods. 1 zákona o posudzovaní
ako dotknutej obci, iesp. povoľujúcem u orgánu, zasielame v prílohe.
Oznámenie o zámere navrhovanej činnosti je zverejnené na stránke:
httns://www.enviroDortal.sk/sk/eia/detail/revitalizacia-namestia-s-h-vaianskeho-v-martme

žiadomft Vás, ahv ste podľa tŕ 23 ods. 3 zákerná o posudzovaní, ako dotknutá obec.
inform ovali verejnosť do 3 nracovnvch dní od doručenia tohto O znám enia o zám ere
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navrhovanej Činnosti na úradnej tabuli obce a zároveň verejnosti oznámili, kedy a kde ie
možné do zámeru navrhovanej činnosti nahliadnuť. Oznámenie o zámene navrhovanej
činnosti musí bvť verejnosti sprístupnené najmenej po dobu 21 dni od zverejnenia
informácie o jeho doručení.
Vaše písomné stanovisko k Oznámeniu o zámere navrhovanej činnosti (vrátane informácie
o dobe a spôsobe zverejnenia oznámenia o navrhovanej činnosti! podľa § 23 ods. 4 zákona o
posudzovaní prosíme doručiť na adresu: Okresný úrad M artin, odbor starostlivosti o životné
prostredie, Námestie S. H. Vajanského 1, 036 58 Martin, najneskôr do 21 dní od jeho
doručenia. Zároveň si dovoľujeme požiadať o zaslanie stanoviska aj v elektronickej podobe
(W ord formát) na e-mail: Jana.Hanzelvova@minv.sk.
A k v uvedenej lehote nebude na našu adresu doručené Vaše písomné stanovisko, podľa §
23 ods. 4 zákona o posudzovaní bude považované za súhlasné.
Verejnosť môže doručiť príslušnému orgánu písomné stanovisko k oznámeniu o zámere
navrhovanej činnosti do 21 dní od zverejnenia zámeru na webovom sídle ministerstva alebo
od zverejnenia oznámenia dotknutou obcou. Písomné stanovisko verejnosti sa považuje za
doručené, aj keď bolo doručené v stanovenej lehote prostredníctvom dotknutej ,obce.
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Pečiatka a podpis oprávnenej osoby

Pečiatka a podpis oprávnenej osoby

Po uplynutí doby, určenej na vyvesenie, žiadame, aby bola verejná vyhláška vrátená späť s
vyznačením uvedených údajov.
Rozdefovník:
1. M esto Martin, Nám. S. H. Vajanského 1,036 49 M artin
2. Obec Sučany, stavebný úrad, Nám. SNP 31,038 51 Sučany
3. Mesto M artin, stavebný úrad a ŠFRB, špeciálny stavebný úrad, Nám. S. H. Vajanského 1,
036 49 M artin
4. Okresný úrad Martín, odbor starostlivosti o životné prostredie, špeciálny stavebný úrad,
Nám. S. H. Vajanského 1,036 58 Martin
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