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Pre verejnosť a dotknuté orgány podľa rozdeľovníka

Vec: OZNÁMENIE O     VEREJNOM PREROKOVANÍ

          Návrh strategického dokumentu – „Územný plán obce Lechnica – návrh riešenia“ a
„Správa o hodnotení strategického dokumentu“

Obec Lechnica ako orgán územného plánovania podľa § 16 ods. (2) zákona č. 50/1976 Zb. o  územnom
plánovaní  a stavebnom  poriadku  v znení  neskorších  predpisov  (Stavebný  zákon)  zabezpečuje  obstaranie
Územného plánu obce Lechnica. ÚPD podlieha posudzovaniu vplyvov na životné prostredie v zmysle zákona č.
24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

V zmysle  §  11  zákona  č.  24/2006  Z.z.  o  posudzovaní  vplyvov  na  životné  prostredie  a o zmene
a doplnení niektorých zákonov obec Lechnica zverejňuje

Oznámenie  o verejnom prerokovaní

návrhu strategického dokumentu „Územný plán obce Lechnica – návrh riešenia“ a

„Správy o hodnotení strategického dokumentu“

                Dokumentácia správy o hodnotení strategického dokumentu a návrhu strategického dokumentu sú
vystavené na verejné nahliadnutie počas pracovných dní na Obecnom úrade Lechnica a je možné si z nich robiť
výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie. Zároveň sú dokumenty zverejnené na www.lechnica.sk     

                Verejné prerokovanie s odborným výkladom spracovateľa dokumentácie, sa uskutoční  

dňa 20. februára 2020  od 11:00 hod. do 13:00 hod. v priestoroch Obecného úradu v Lechnici.

Relevantné informácie o strategickom dokumente Vám poskytnú:
- Jozef  Musala  -  starosta  obce  Lechnica  tel.  :  +421  52  4822481,  mobil  +421  901  713  155,  e-mail:

lechnica@slnet.sk  
- Ing.arch. Jozef Macko - odborne spôsobilá osoba na obstarávanie územnoplánovacej dokumentácie,

tel. +421 944 341 971, e-mail: 1007majo@gmail.com     
Písomné stanoviská  a pripomienky  k  dokumentácii  správy o  hodnotení  strategického  dokumentu  a  návrhu
strategického dokumentu možno uplatniť do 21 dní odo dňa doručenia oznámenia – dotknuté orgány, resp. do
21 dní odo dňa zverejnenia – verejnosť.  

Stanoviská je potrebné zaslať na adresu: 
Obec Lechnica
Lechnica 92 
059 06 Červený Kláštor

............................................................
Jozef Musala

starosta obce Lechnica

Zverejnené dňa: 4.2.2020               Zvesené dňa:...............................
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