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Vec
Plán udržatel‘nej mobility Košického samosprávneho kraja
— zaslanie oznámenia o strategickom dokumente

Obstarávatel‘ Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
predložil na Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany
prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja (d‘alej len „ okresný úrad“) podl‘a ~ 5 ods.
1 zákona Č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (d‘alej len „zákon“) dňa 05.06.20 19 oznámenie
o strategickom dokumente „Plán udržatel‘nej mobility Košického samosprávneho kraja“, ktoré
Vám podl‘a ~ 6 ods. 2 zákona ako dotknutej obci zasielame (v elektronickej podobe).

Žiadame Vás, aby ste podl‘a ~ 6 ods. 5 zákona, ako dotknutá obec, informovali
do troch pracovných dní od doruČenia oznámenia o zmene strategického dokumentu o ňom
verejnosť spósobom v mieste obvyklým a zároveň jej oznámili, kde a kedy možno do oznámenia
o zmene strategického dokumentu nahliadnuf, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné
náklady zhotoviť kópie. Oznámenie o zmene strategického dokumentu musí byť verejnosti
prístupné najmenej po dobu 14 dní od doručenia tohto listu.

Vaše písomné stanovisko k oznámeniu o zmene strategického dokumentu podl‘a ~ 6 ods.6
zákona a p~tvrdenie o zverej není oznámenia o zmene strategického dokumentu (dátumy od kedy
- do kedy bob oznámenie zverejnené) prosíme doručiť najneskór do 15 dní od doručenia tohto
listu na adresu:

Okresný úrad Košice
Odbor starostlivosti o životné prostredie kraja
Komenského 52
040 01 Košice,

resp. skenované stanovisko a potvrdenie o zverejnení doručiť elektronicky na adresu
denisa.horenska~minvsk

Oznámenie o strategickom dokumente „Plán udržatel‘nej mobility Košického
samosprávneho kraja“ je zverejnené aj na webovom sídle Ministerstva životného prostredia
Slovenskej republiky na adrese: https ://www.enviro~~orta~ sk/sk/eiaJdetail/p1an-udrzate1nej~
~
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Konzultácie podl‘a ~ 63 zákona Č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je možné
vykonať na Okresnom úrade Košice, odbor starostlivosti o žiyo~tné prostredie, Komenského 52,
041 26 Košice, 9. posch., Č. dverí 902 počas celého proces~1 pQsudzovaflia v pracovných .dň~c~i
počas úradných hodín na základe vopred dohodnutého termínú.

Príloha
Oznámenie o strategickom dokumente
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Rozdel‘ovník
1. Obce Košického kraja
2. Obce okresu Humenné (Hudcovce, Brekov, Jasenov, Chlmec, Porúbka, Valaškovce — voj.

obvod)
3. Obce okresu Levoča (Spišský Štvrtok, Dravce, Dlhé Stráže, Kurimany, Levoča, DomaňoVce,

Buglovce, Baldovce, Spišské Podhradie, GranČ — Petrovce, Harakovce, Dúbrava)
4. Obce okresu Poprad (Vernár, Hranovnica, Spišský Stiavnik, Vydrník, Jánovce)
5. Obce okresu Prešov (Víťaz, Ovčie, Hrabkov, Klenov, Miklušovce, Seduce, Suchá Dolina,

Ľubovec, Ličartovce, Drieňov, Lemešany, Bretejovce, Seniakovce, Sarišské Bohdanovce,
Varhaňovce, Brestov, Zehňa, Tuhrina, Lúčina, Cervenica)

6. Obce okresu Snina (Snina, Stakčín, Kolonica, Ladomírov, Strihovce, Hrabová Roztoka,
Dúbrava)

7. Obce okresu Vranov nad Topľou (Zámutov, Juskova Voľa, Banské, Cabov, Sečovská
Pohanka, Nižný Hrušov, Poša, Nižný Hrabovec, Kladzany, Tovarnianska Pohanka)

8. Obce okresu Brezno (Telgárt)
9. Obce okresu Revúca (Tornaľa, Gemer, Gemerská Ves, Licince, Hucín, Gemerský Sad,

Gemerské Teplice, Jelšava, Magnezitovce, Chyžné, Revúca, Muránska Zdychava)

RNDr. Darina Barabasová
vedúca oddelenia
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