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Č. spisu; V-53191/2020/Fr Michalovce, dňa 20. 05.2020

VEC

„Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie košického kraja na
roky 2021 — 2027“ - oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu

Mesto Michalovce, Mestský úrad v Míchalovciach, v súlade s 6 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z.
z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov, oznamuje širokej verejnosti, že móže nahliadnuť do
Oznámenia o strategickom dokumente — „Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných
kanalizácií pre územie košického kraja na roky 2021 — 2027“, ktorého obstarávatel‘om je
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky — Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti
o životné prostredíe, oddelenie štátnej správy vód a vybraných zložiek životného prostredia
kraja.

Predmetný strategický dokument je k nahliadnutiu, je možné robiť si z neho odpisy, výpisy
alebo na vlastné náklady zhotovíť kópie, na odbore výstavby, životného prostredia
a miestneho rozvoja tunajšieho mestského úradu, v kancelárii Č. d. 172 (Ing. Helena
Francúzová, pracovisko Nám. slobody 1) v stránkové dni pondelok, streda, piatok od 8. 00
do 13. 00 hod., v termíne do 14 dní odo dňa jeho zverejnenia.

Verejnosť móže doručiť svoje písomné stanovisko k oznámeniu príslušnému orgánu -

Okresnému úradu Košice, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddeleniu ochrany
prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Komenského 52, %I. KQšie, do
15 dní odo dňa, ked‘ bob oznámenie zverejnené.
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Vec

‘Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácíí pre územie košického kraja na roky 2021- 2027“-
predloženie oznámenia o strategickom dokumente

Obstarávatel‘ Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky - Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné
prostredie, oddelenie štátnej správy vód a vybraných zložiek životného prostredia kraja 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. I 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
29.04.2020 oznámenie o strategickom dokumente „Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre
územie Košického kraja na roky 2021 — 2027“, 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, informovati 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 strategickom dokumentu nahliadnuť,
robit‘ si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastně náklady zhotovit‘ kópie. Oznámenie o strategickom dokumentu
musí byt‘ verejnosti prístupné najmenej po dobu 14 dní od doručenia tohto listu. Vaše písomné stanovisko
k oznámeniu o strategickom dokumentu podl‘a * 6 ods. 6 zákona a potvrdenie o zverejnení oznámenia o
strategickom dokumente (dátumy od kedy - do kedy bob oznámenie zverejnené) prosíme doručit‘ najneskór
do 15 dní od doručenia tohto listu na adresu:Okresný úrad KošiceOdbor starostlivosti o životné prostredie
krajaKomenského 52040 OJ Košice,resp. skenované stanovisko a potvrdenie o zverejnení doručiť elektronicky na
adresu darina.barabasovaminv.sk. Oznámenie o strategickom dokumente „Plán rozvoja verejných vodovodov
a verejných kanalizácií pre územie Košického kraja na roky 2021 — 2027“ je zverejnené aj na webovom sídle
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky na adrese: https ://www.enviroportal.sklsk/eiaJdetail/plan
rozvoja-verejnych-vodovodov-verejnych-kanalizacii-pre-uzemie-kosi Konzultácie podľa 63 zákona je možné
vykonať na Okresnom úrade Košice, odbore starostlivosti o životné prostredie, Komenského 52, 041 26 Košice,
10. posch., č. dverí 1009 počas celého procesu posudzovania v pracovných dňoch počas úradných hodín na základe
vopred dohodnutého termínu.
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RNDr. Darina Barabasová

vedúca oddelenia

lnforrnatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky
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Obec Klokočov, Klokočov 54, 072 31 KlokočovObec Krásnovce, Krásnovce 13 1, 072 01 KrásnovceObec Krišovská
Liesková, Krišovská Liesková 145, 07901 Krišovská LieskováObec Kusín, Kusín 130,07232 KusínObec Lastomír,
Lastomír 322, 072 37 LastornírObec Laškovce, Laškovce 36, 072 01 LaškovceObec Lesné, Lesné $1, 071 01
LesnéObec Ložín, Ložín 31, 072 05 BracovceObec Lúčky, okres Michalovce, Lúčky 114, 072 34 LúčkyObec
Malčice, Malčice 176, 072 06 MalčiceObec Malé Raškovce, Malé Raškovce 57, 072 17 Malé RaškovceObec
Markovce, Markovce 48, 072 06 MarkovceObec Mat‘ovské Vojkovce, Mat‘ovské Vojkovce 155, 079 01 Mat‘ovské
VojkovceMesto Michalovce, Námestie osloboditel‘ov 30, 071 01 Michalovce lObec Moravany, Moravany 98, 072
03 MoravanyObec Nacina Ves, Nacina Ves 229, 072 21 Nacina VesObec Oborín, Oborín 125, 076 75 OborínObec
Oreské, Oreské 129,07223 OreskéObec Palín, Palín 233, 072 13 PalínObec Pavlovce nad Uhom, Kostolné námestie
17/1, 072 14 Pavlovce nad UhomObec Petrikovce, Petrikovce 71, 072 06 PetrikovceObec Petrovce nad Laborcom,
Petrovce nad Laborcom 238, 071 01 Petrovce nad LaborcomObec Poruba pod Víhorlatom, Poruba pod Vihorlatom
175, 072 32 Poruba pod VihorlatomObec Pozdišovce, Pozdišovce 144, 072 01 PozdišovceObec Ptrukša, Ptrukša
170, 076 77 Ptrukša
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