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Vec
Územný plán mesta Brezno – zaslanie oznámenia o strategickom dokumente
Navrhovateľ, Mesto Brezno so sídlom Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01
Brezno, IČO: 00 313 , predložil Okresnému úradu Brezno, odboru starostlivosti o životné
prostredie, štátnej správe posudzovania vplyvov na životné prostredie, podľa § 5 ods. 3
zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznámenie
o strategickom dokumente „Územný plán mesta Brezno“, ktorý Vám podľa § 6 ods. 2
zákona ako dotknutej obci zasielame.
Žiadame Vás, aby ste podľa § 6 ods. 5 zákona, ako dotknutá obec, informovali do 3
pracovných dní od doručenia tohto oznámenia verejnosť spôsobom v mieste obvyklým a
zároveň verejnosti oznámili, kde a kedy možno do oznámenia o strategickom dokumente
nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie.
Oznámenie musí byť verejnosti prístupné najmenej po dobu 14 dní od jeho doručenia.
Vaše písomné stanovisko podľa § 6 ods. 6 zákona prosíme doručiť na adresu:
Okresný úrad Brezno, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. gen. M.R. Štefánika č.
40, 977 01 Brezno do 15 dní od doručenia oznámenia. Verejnosť môže doručiť svoje písomné
stanoviská Okresnému úradu Brezno, odboru starostlivosti o životné prostredie do 15 dní od
doby, keď bolo oznámenie zverejnené podľa odseku 5.
Zároveň Vás upozorňujeme, že oznámenie o strategickom dokumente svojimi parametrami
podlieha zisťovaciemu konaniu podľa § 7 zákona, v ktorom Okresný úrad Brezno, Odbor
starostlivosti o životné prostredie rozhodne, či sa navrhovaná činnosť bude posudzovať podľa
zákona. Nakoľko Okresný úrad Brezno, Odbor starostlivosti o životné prostredie pri svojom
rozhodovaní prihliada podľa § 7 ods. 4 písm. c) a d) i na písomné stanoviská podľa § 6 ods. 6
zákona, dovoľujeme si Vás požiadať, aby ste vo Vašom písomnom stanovisku vyjadrili i
názor, či predložené oznámenie o strategickom dokumente má alebo nemá byť posudzované
podľa zákona.
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Do oznámenia o strategickom dokumente je možné nahliadnuť na web stránke MŽP SR
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-mesta-brezno, na OÚ Brezno, OSŽP
alebo na Mestskom úrade v Brezne, odbor Architekta mesta Brezno.
Zároveň oznamujeme, že podľa § 63 konzultácie oznámenia o strategickom
dokumente podľa § 6 ods. 3 zákona zabezpečuje Okresný úrad Brezno, odbor starostlivosti
o životné prostredie. Termín konzultácie odporúčame dohodnúť vopred telefonicky na tel. č.:
0961 62 2976, resp. e-mail Katarina.Brozmanova@minv.sk.

Ing. Norbert Nikel
vedúci odboru

Doručuje sa:
1. Obec Pohronská Polhora, elektronicky - ÚPVS
2. Obec Mýto pod Ďumbierom, elektronicky - ÚPVS
3. Obec Čierny Balog, elektronicky - ÚPVS
4. Obec Valaská, elektronicky - ÚPVS
5. Obec Michalová, elektronicky - ÚPVS
6. Obec Beňuš, elektronicky - ÚPVS
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9. Obec Vyšná Boca, elektronicky - ÚPVS
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