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––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Číslo: 10297/ÚPaSP 457/2018                                                             V Seredi, dňa 30.04.2018

Vec :  „Územný plán mesta Sereď - Zmeny a doplnky č. 4/2018“
           - oznámenie  o     strategickom dokumente podľa § 6 ods. 5  zákona č. 24/2006 Z.z.

     Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nová Doba 1408/31, 924
36 Galanta doručil dňa 30.04.2018 na Mestský úrad v  Seredi oznámenie o strategickom do-
kumente „Územný plán mesta Sereď – Zmeny a doplnky č. 4/2018“ podľa § 6 ods.1 zá-
kona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení nie-
ktorých zákonov (ďalej len „zákon“).

     Mesto Sereď, ako obstarávateľ a zároveň aj ako dotknutá obec, upovedomuje verejnosť o
 strategickom  dokumente  „Územný  plán  mesta  Sereď  –  Zmeny  a doplnky  č.  4/2018“
v zmysle § 6 ods. 5 zákona. 

     Strategický dokument je k nahliadnutiu na OÚ Galanta, OSŽP, Nová Doba 1408/31, 924
36  Galanta  a  na  oddelení  územného  plánovania  a stavebného  poriadku  Mestského  úradu
v Seredi po dobu 14 dní od informácie o jeho doručení. Oboznámiť sa s jeho obsahom, robiť
si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie  je možné  počas úradných
hodín MsÚ v Seredi v kancelárii č.34. Oznámenie je zverejnené na webovom sídle MŽP SR
na adrese: 
http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-mesta-sered-zmeny-doplnky-c-4-2018

     Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k oznámeniu  na Okresný úrad
Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nová Doba 1408/31, 924 36 Galanta
do 15 dní  od dňa, keď bolo oznámenie zverejnené  obcou (§ 6 ods. 6 zákona).

                                                                                             Ing. Martin Tomčányi                    
primátor mesta

Vyvesené :                                                                               Zvesené :
02.05.2018
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Vybavuje: 
Ing. Anna Halabrínová
e-mail: anna.halabrinova@sered.sk 
mobil:  0918 450 852
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