
Oznámenie o strategickom dokumente 

 

„Plán udržateľnej mobility Košického 
samosprávneho kraja“ 

          Obec Rakovec nad Ondavou, ako dotknutá obec pri posudzovaní vplyvov na životné 
prostredie podľa § 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

informuje verejnosť, 

že oznámenie o strategickom dokumente  „Plán udržateľnej mobility Košického 
samosprávneho kraja“ je zverejnené na internetovej stránke MŽP SR:  

http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/plan-udrzatelnej-mobility-kosickeho-
samospravneho-kraja , 

kde je možné do neho nahliadnuť, robiť si z nich odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady 
zhotoviť kópie. 

 
Písomné stanoviská  k oznámeniu o strategickom dokumente môže verejnosť  doručiť 
najneskôr do 15 dní odo dňa zverejnenia – t.j. do 29.6.2019 na adresu: 

    Okresný úrad Košice 
    Odbor starostlivosti o životné prostredie kraja 
    Komenského 52 
    040 01  Košice 
    

Konzultácie  k uvedenému dokumentu je možné vykonať v pracovných dňoch na Okresnom 
úrade Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, Komenského 52, 041 26  Košice, 9. 
posch., č. dverí 902 – počas celého procesu posudzovania strategického dokumentu 
v pracovných dňoch počas úradných hodín – na základe vopred dohodnutého termínu 
telefonicky – 055/6001 225 alebo mailom denisa.horenska@minv.sk.  

 

 

 

Zverejnené na úradnej tabuli a na stránke obce: od 14.6.2019 do 29.6.2019  
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