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Vážení občania mesta Nemšová

Č. j.:
OV 119/2016/PR - 316/16/2

Vaše číslo:
OU-IL-OSZP – 2016/000438-003

V Nemšovej, dňa:
25.2.2016

Vec : Verejná vyhláška: „Územný plán mesta Dubnica nad Váhom“ - oznámenie o vypracovaní
strategického dokumentu
Mestu Nemšová bola Okresným úradom Ilava, Odborom starostlivosti o životné prostredie,
Mierové námestie 81/18, 019 01 Ilava dňa 22.02.2016 zaslané Oznámenie o strategickom dokumente
“ Územný plán mesta Dubnica nad Váhom “ ako dotknutej obci v zmysle § 6 ods. 2 písmena c)
zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení v
znení neskorších predpisov (ďalej len zákon).
Vážení občania,
o doručení uvedeného strategického dokumentu Vás týmto informujeme v zmysle § 6 ods. 5
zákona. Zároveň Vám oznamujeme, že do Oznámenia o strategickom dokumente Územný plán
mesta Dubnica nad Váhom môže široká verejnosť nahliadnuť, robiť si výpisky alebo na vlastné
náklady zhotoviť kópie na Mestskom úrade Nemšová, Ul. Janka Palu 2/3, Nemšová a to počas
úradných hodín v zasadačke na 1.NP budovy mestského úradu po ohlásení sa na podateľni MsÚ
po dobu 14 dní od zverejnenia informácie o doručení oznámenia. Zároveň ho v celom rozsahu
sprístupňujeme na úradnej tabuli mesta Nemšová ako i na stránke mesta: www.nemsova.sk
Vaše písomné stanovisko podľa § 12 ods. 2 zákona prosíme doručiť do 14 dní od doby
zverejnenia oznámenia o doručení oznámenia o strategickom dokumente na adresu:
Okresný úrad Ilava
Odbor starostlivosti o ŽP
Ing. Anna Grajcaríková
Mierové námestie81/18
019 01 Ilava
prípadne v elektronickej podobe na e-mail: anna.grajciarikova@minv.sk. Toto oznámenie má
povahu verejnej vyhlášky.

Ing. František Bagin
primátor mesta
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