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Vec

"Združenie obcí #ierna voda - Uh, Kanalizácia a #OV" - predloženie zámeru pre posudzovanie vplyvov na životné
prostredie pod#a § 22 zák. #.24/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov

Navrhovate#, Združenie obcí #ierna Voda – Uh, Senné 230, 072 13 Senné, I#O: 35 560 312 predložil d#a 26.08.2021,
na Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie, pod#a § 18 ods. 2 a pod#a § 29 ods. 1 písm.
a) zákona #. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov (#alej len „zákon o posudzovaní“) zámer o navrhovanej #innosti „Združenie obcí #ierna
voda – Uh, Kanalizácia a #OV“, vypracovaný pod#a prílohy #. 9 zákona o posudzovaní.
Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy pod#a § 1
ods. 1 písm. c) v súlade s § 5 ods. 1 zákona #. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade s § 3 písm. k) a § 56 písm. b)
zákona o posudzovaní, pod#a § 18 ods. 3 zákona #. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení
neskorších predpisov za#alo správne konanie vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov na životné prostredie
d#om doru#enia zámeru o navrhovanej #innosti navrhovate#om.
Ako príslušný orgán Vám na základe Vášej žiadosti o zahrnutie Vašej obci do zis#ovacieho konania zasielame
predložený zámer v elektornickej podobe o navrhovanej #innosti pod#a § 23 ods. 1 v súlade s § 18 ods. 2 písm.
d) zákona o posudzovaní.
Uvedený zámer o navrhovanej #innosti je zverejnený elektronicky prostredníctvom webového sídla:
https://www.enviroportal.sk/sk_SK/eia/detail/-zdruzenie-obci-cierna-voda-uh-kanalizacia-cov-

Žiadame Vás, aby ste pod#a § 23 ods. 3 zákona o posudzovaní, ako dotknutá obec, informovali verejnos# do
3 pracovných dní od doru#enia tohto zámeru o navrhovanej #innosti, spôsobom v mieste obvyklým a zárove#
verejnosti oznámili, kedy a kde je možné do tohto zámeru o navrhovanej #innosti nahliadnu#. Predložený zámer
o navrhovanej #innosti musí by# verejnosti sprístupnené najmenej po dobu 21 pracovných dní od zverejnenia a
sprístupnenia uvedených informácií.
Vaše písomné stanovisko k predloženému zámeru o navrhovanej #innosti (vrátane informácie o dobe a spôsobe
zverejnenia zámeru navrhovanej #innosti) pod#a § 23 ods. 4 zákona o posudzovaní prosíme doru#i# na adresu:
Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie slobody 1, 071 01 Michalovce,
najneskôr do 21 pracovných dní od jeho doru#enia.
Ak v uvedenej lehote nebude na našu adresu doru#ené Vaše písomné stanovisko, pod#a § 23 ods. 4 zákona o
posudzovaní bude považované za súhlasné.
Verejnos# môže doru#i# príslušnému orgánu písomné stanovisko k zámeru o navrhovanej #innosti do 21 pracovných
dní od zverejnenia uvedených informácií pod#a § 23 ods. 4. Písomné stanovisko sa považuje za doru#ené, aj ke#
bolo v ur#enej lehote doru#ené dotknutej obci.
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Zárove# si dovo#ujeme požiada# o zaslanie stanoviska aj v elektronickej podobe na e-mail: maria.simkova@minv.sk

Ing. Marián Zolov#ík

vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Rozde#ovník k #íslu OU-MI-OSZP-2021/012065-003

Obec I#a#ovce, I#a#ovce 141, 072 11 I#a#ovce
Obec Jastrabie pri Michalovciach, Jastrabie pri Michalovciach 53, 072 11 Jastrabie pri Michalovciach
Obec Palín, Palín 129, 072 13 Palín
Obec Senné, okres Michalovce, Senné 230, 991 01 Senné
Obec Stretava, Stretava 12, 072 13 Stretava
Obec Stretavka, Stretavka 7, 072 13 Stretavka
Obec Zemplínska Široká, Zemplínska Široká 304, 072 13 Zemplínska Široká
Obec #e#ehov, #e#ehov 74, 072 11 #e#ehov


