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OKRESNY URAD KOSICE
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja
Komenského 52, 041 26 Košice
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Naše číslo
OU-KE-OSZPl-2016/0021801-

Vybavuje/linka
Ing. Steinerová
055/6001 384

Košice
29.04.2016

Vec
"Regionálna integrovaná územná stratégia Košického kraja na roky 2014 - 2020" - zaslanie
správy o hodnotení strategického dokumentu a návrhu strategického dokumentu

Obstarávateľ Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
predložil na Okresný- úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie kraja podľa § 9 ods. 5
zákona Č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov ria životné prostredie
a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon") dňa 22.04.2016 správu
o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu "Regionálna integrovaná
územná stratégia Košického kraja na roky 2014 - 2020", ktorého súčasťou je aj "Integrovaná
územná stratégia udržateľného rozvoja mestskej funkčnej oblasti mesta Košice 2015 - 2020
(2023)", ktoré Vám v zmysle § 10 ods. 3 zákona ako dotknutej obci zasielame.
V zmysle § 10 ods. 4 Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie kraja
ako príslušný orgán určuje dotknuté obce/mestá, v ktorých z dôvodu veľkého počtu dotknutých
obcí bude možné nahliadnuť do správy ohodnotení
strategického dokumentu a návrhu
strategického dokumentu. Ostatným dotknutým obciam okresný úrad doručí netechnické zhrnutie
poskytnutých informácií.
Žiadame Vás, aby ste podľa § II ods. l zákona, ako dotknutá obec, informovali
do 3 pracovných dní od doručenía tejto správy o hodnotení strategického dokumentu a návrhu
strategického dokumentu o tom verejnosť spôsobom v mieste obvyklým a zároveň jej oznámili,
kde a kedy možno do správy o hodnotení strategického dokumentu a návrhu strategického
dokumentu nahliadnuť, robiť si z nich výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie.
Správa o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu, resp. netechnické
zhrnutie poskytnutých informácií musia byť verejnosti prístupné najmenej po dobu 21 dní od ich
doručenia.
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Vaše písomné stanovisko k správe o hodnotení strategického dokumentu a návrhu
strategického dokumentu podľa § 12 ods. 1 zákona prosíme doručiť najneskôr do 21 dní od ich
doručenia, resp. doručenia tohto listu na adresu:
Okresný úrad Košice
Odbor starostlivosti o životné prostredie kraja
Komenského 52
040 O l Košice
Do správy ohodnotení strategického dokumentu a návrhu strategického
možné nahliadnuť v nasledovných mestách na týchto adresách:
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dokumentu je

Mesto Košice, Tr. SNP 48/ A, 040 11 Košice
Mesto Medzev, Štóska 6, 044 25 Medzev
Mesto Moldava nad Bodvou, Školská 2, 045 52 Moldava nad Bodvou
Mesto Gelnica, Banícke námestie 4,05601 Gelnica
Mesto Michalovce, Nám. osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce
Mesto Strážske, Nám. A. Dubčeka 300,07222 Strážske
Mesto Veľké Kapušany, L. N. Tolstého 1,07901 Veľké Kapušany
Mesto Rožňava, Šafárikova 29,04801 Rožňava
Mesto Dobšiná, SNP 554, 049 25 Dobšiná
Mesto Sobrance, Štefánikova 23,07301 Sobrance
Mesto Spišská Nová Ves, Radničné nám. 7,05201 Spišská Nová Ves
Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy
Mesto Krompachy, Nám. slobody 1, 053 42 Krompachy
Mesto Trebišov, M.R. Štefánika 862/204, 07501 Trebišov
Miesto Čierna nad Tisou, Nám. pionierov 1,07643 Čierna nad Tisou
Mesto Kráľovský Chlmec, L. Kossutha 99,07701 Kráľovský Chlmec
Mesto Sečovce, Nám. Sv. Cyrila a Metoda 43/27,07801 Sečovce

Správa o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu sú
verejnené aj na webovej stránke Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky na adrese
tt s://www.enviroortal.sk/sk
SKJeialdetail/re 'onalna-inte ovana-strate 'a-rius-kosickehosamospravneho-kraja
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Rozdeľovník:
I está a obce Košického kraja

