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Vec:   Zmeny a doplnky č. 12 ÚPN-SÚ Nové Mesto nad Váhom – oznámenie 
o vypracovaní strategického dokumentu  - informovanie verejnosti   

 

Dňa 28. 8. 2020 bolo na Mesto Nové Mesto nad Váhom doručené od Okresného 
úradu Nové Mesto nad Váhom odboru starostlivosti o životné prostredie  oznámenie 
o vypracovaní strategického dokumentu „Zmeny a doplnky č. 12 ÚPN – SÚ Nové Mesto 
nad Váhom“, ktorého obstarávateľom je Mesto Nové Mesto nad Váhom.   

 

Návrh uvedeného strategického dokumentu je predmetom zisťovacieho konania 
podľa § 7 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov.   

 

 Mesto Nové Mesto nad Váhom ako dotknutá obec podľa § 6 ods.5 zák. č. 24/2006 
Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov informuje verejnosť, že predmetný strategický dokument je  prístupný 
a možno doň nahliadnuť  v úradných hodinách na Mestskom úrade v Novom Meste 
nad Váhom, Oddelenie výstavby, rozvoja mesta a dopravy, Československej armády 
62/1, 915 32 Nové Mesto nad Váhom (II. poschodie,    č. dverí  318) a na  stránke 
mesta www.nove-mesto.sk  a http://eia.enviroportal.sk 

 

Strategický dokument je verejnosti prístupný po dobu 15 dní od zverejnenia 
informácie o doručení oznámenia strategického dokumentu  – t.j. do 17. 09. 2020 

 

Stanoviská k strategickému dokumentu sa doručujú na adresu:  

Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom 

Odbor starostlivosti o životné prostredie 

Hviezdoslavova 36 

915 41 Nové Mesto nad Váhom  

 

Elektronicky na e-mail : peter.novacik@nm.vs.sk  

 

 

 

         Ing. Dušan  D a n a š  

              prednosta MsÚ  
Vyvesené od: 03.09.2020 

      do: 17.09.2020 
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