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OZNÁMENIE 
o doručení správy o hodnotení navrhovanej činnosti 

V zmysle § 11 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, a o zmene 
a dopinení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Mesto Pezinok týmto informuje 
verejnost' o doručení správy o hodnotení činnosti pre stavbu „Regionálny plán udržateľnej mobility 
Bratislavského samosprávneho kraja", ktorej obstarávateľom je Bratislavský samosprávny kraj, 
Sabinovská 16254/16, P.O.Box 106, 820 05 Bratislava. 

Zároveň  informujme, že predmetná Správa o hodnotení bude pre verejnosť  k dispozícii po dobu 21 dní 
a je možné do nej nahliadnut', robit' z nej výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť  kópie na 
Mestskom úrade Mesta Pezinok, Radničné námestie č.7, Pezinok, oddelenie výstavby a životného 
prostredia, počas úradných hodín, t.j. v Pondelok: 7:30-15:30, Streda: 7:30-16:00, Piatok: 7:30-12:00. 
Okrem toho je uverejnená na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR: 
https://www.enyiroportal.sk/sk/eia/detail/reqionalny-plan-udrzatelneť-mobility-bratislayskeho-samosprayneho-kral  

Stanoviská verejnosti k predmetnej Správe o hodnotení strategického dokumentu a k Návrhu 
strategického dokumentu je možné v zmysle § 12 ods. 2 zákona predkladat' najneskôr do 21 dní od 
zverejnenia správy o hodnotení a návrhu strategického dokumentu na adresu: 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 
Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie 
Námestie Ľudovíta Štúra 1 
812 35 Bratislava 

Konzultácie podľa § 63 zákona je možné uskutočniť  počas celého procesu posudzovania vplyvov 
strategického dokumentu na Ministerstve životného prostredia SR, odbore posudzovania vplyvov na 
životné prostredie, na námestí Ľudovíta Stúra 1, 812 35 Bratislava, v pracovných dňoch počas 
úradných hodín (termín konzultácie si odporúčame dohodnút' vopred telefonicky 02/5956 2207 alebo 
e-mailom anton.caja@enviro.gov.sk). 

Termín a miesto konania verejného prerokovania strategického dokumentu sa uskutoční až po 
odvolaní mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s 
ochorením COVLD-19 (§ 65g zákona) pričom obstarávateľ  ho oznámi podľa § 11 ods. 4 zákona 
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https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/regionalny-plan-udrzatelnej-mobility-bratislavskeho-samospravneho-kraj


príslušnému orgánu najneskôr 10 dní pred jeho konaním a zároveň  ho zverejní na internetovej stránke 
obstarávatera i v tlači najmenej desať  dní pred jeho konaním. 
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