odbor starostlivosti o životné prostredie
Ulica G. Švéniho 3H, 971 01 Prievidza

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Vyvesené dňa: ................
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Podľa rozdeľovníka
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●
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..........................................
(pečiatka, podpis)

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
OU-PD-OSZP-2020/015680

Vybavuje/linka
Mgr. Juraj Matiaško

Prievidza
27.05.2020

Vec
Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Prievidza
– oznámenie o začatí schvaľovacieho procesu ____________________________________
Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie ako miestne a vecne
príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny (ďalej len orgán ochrany prírody)
podľa § 1 ods. 1 a § 5 ods. 1 zákona NR SR č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o
životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
a podľa § 68 písm. a) zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení
neskorších predpisov (ďalej len zákon) v znení § 54 ods. 20 zákona, na základe žiadosti
o schválenie dokumentu Regionálneho územného systému ekologickej stability okresu
Prievidza, ktorú zaslala Slovenská agentúra životného prostredia, Tajovského 28, 975 90
Banská Bystrica pod č. 2301/2020 zo dňa 04.03.2020
oznamuje
začatie prerokovania a schvaľovania dokumentu ochrany prírody a krajiny
Regionálneho územného systému ekologickej stability okresu Prievidza.
Slovenská agentúra životného prostredia Banská Bystrica v rámci projektu „Spracovanie
dokumentov regionálnych územných systémov ekologickej stability pre potreby vytvorenia
základnej východiskovej bázy pre reguláciu návrhu budovania zelenej infraštruktúry (RÚSES
II)“ obstarala dokumentáciu Regionálneho územného systému ekologickej stability (ďalej len
RÚSES) okresu Prievidza (spracovateľ: ESPRIT, s.r.o., Pletiarska 2, 969 27 Banská Štiavnica,
rok spracovania: 2019). Predmetná dokumentácia pozostáva z textovej a grafickej časti a bola
spracovaná v zmysle prílohy č. 23 k vyhláške č. 24/2003 Z. z. v platnom znení, ktorou sa
vykonáva zákon a podľa vypracovaných Metodických pokynov na vypracovanie dokumentov
RÚSES (spracovateľ: SAŽP, 2014).
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Dokument RÚSES okresu Prievidza je k nahliadnutiu na Okresnom úrade Prievidza, odbore
starostlivosti o životné prostredie, Ulica G. Švéniho 3H, 971 01 Prievidza, v pracovných dňoch,
počas úradných hodín (po telefonickom dohovore). Predmetný dokument je dostupný aj na
internetovej stránke orgánu ochrany prírody: http://www.minv.sk/?OPaK_OUPD_PLO
Orgán ochrany prírody týmto žiada Štátnu ochrana prírody Slovenskej republiky, Správu
CHKO Ponitrie a CHKO Dunajské luhy, Samova ul. 3, 949 01 Nitra o stanovisko k schváleniu
predmetného dokumentu v zmysle § 54 ods. 25 zákona.
Toto oznámenie sa zverejňuje na úradnej tabuli Okresného úradu Prievidza, odboru
starostlivosti o životné prostredie a súčasne na úradných tabuliach vo všetkých obciach okresu
Prievidza. Obec je povinná toto oznámenie vyvesiť na svojej úradnej tabuli najmenej po dobu
30 dní. Je potrebné, aby obec písomne informovala orgán ochrany prírody o dátume vyvesenia
a zvesenia oznámenia.
Námietky a pripomienky k predkladanému dokumentu RÚSES okresu Prievidza je možné
doručiť na adresu: Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie Ulica G.
Švéniho 3H, 971 01 Prievidza v lehote do 30 dní od zverejnenia verejnej vyhlášky alebo
doručenia tohto oznámenia. Na písomné pripomienky zaslané po uplynutí uvedenej lehoty sa
neprihliada.

Ing. Darina Mjartanová
vedúca odboru

Rozdeľovník
1. Ministerstvo životného prostredia SR
2. Všetky obce okresu Prievidza (52)
3. Trenčiansky samosprávny kraj
4. Štátna ochrana prírody SR, Správa CHKO Ponitrie a CHKO Dunajské luhy
5. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Banská Bystrica
6. Lesy Slovenskej republiky, š.p., Banská Bystrica
7. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Bratislava
8. Stredoslovenská energetika, a.s., Bratislava
9. Západoslovenská energetika, a. s., Bratislava
10. Krajský pamiatkový úrad Trenčín

Elektronické podpisy
Registratúrne číslo záznamu: 0027891/2020
Vec: Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Prievidza - oznámenie o začatí schvaľovacieho procesu
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Mjartanová Darina, Ing.

vedúci

OU-PDOSZP

vedúci odboru

Nie

Zastúpil

Poznámka

