MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO

MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA-NOVÉ MESTO
Junácka č. 1, 832 91 Bratislava 3

Oddelenie životného prostredia a územného plánovania
15338/3092/2022/ZP/LUKP

OZNÁMENIE
Oznamujeme občanom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, že obstarávateľ, Mestská časť BratislavaNové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava, predložil na Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné
prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia podľa zákona č. 24/2006 Z. z.
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov“) oznámenie o strategickom dokumente
„Územný plán zóny Podhorský pás – KOZIARKA“.
„Územný plán zóny Podhorský pás – KOZIARKA“ je novým strategickým dokumentom v zmysle § 4
ods. 2 písm. b) v spojení s § 7 ods. 1 zákona o posudzovaní vplyvov, tzn. ide o strategický dokument pripravovaný
pre oblasť územného plánovania, ktorý určuje využitie malého územia na miestnej úrovni. „Územný plán zóny
Podhorský pás – KOZIARKA“ obstaráva Mestská časť Bratislava-Nové Mesto v súlade s § 16 a 17 zákona
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
V zmysle Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy, ktorý bol schválený uznesením MZ č. 123/2007
zo dňa 31. 05. 2007 s účinnosťou od 01. 09. 2007, v znení zmien a doplnkov (ďalej len „ÚPN BA“), je územie zóny
Podhorský pás zaradené medzi územia, ktoré sú určené pre obstaranie a schválenie podrobnejšej územnoplánovacej
dokumentácie zóny. K obstaraniu územného plánu zóny pre dané územie v súlade s ÚPN BA pristúpila Mestská
časť Bratislava-Nové Mesto ako príslušný orgán územného plánovania podľa § 7a ods. 2 písm. b) zákona
č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave a čl. 42 písm. d) Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy, v znení
dodatkov č. 1-6.
Do oznámenia o strategickom dokumente je podľa zákona možné nahliadnuť v dotknutej obci, a to na
prízemí budovy Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám. 1, v priestoroch Služieb občanom/FRONT
OFFICE. V elektronickej podobe je oznámenie o strategickom dokumente k nahliadnutiu na adrese
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-zony-podhorsky-pas-koziarka-.
Písomné stanovisko môže verejnosť doručiť Okresnému úradu Bratislava, odboru starostlivosti o životné
prostredie, oddeleniu ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
do 15 dní od sprístupnenia oznámenia o strategickom dokumente dotknutou obcou, resp. od zverejnenia informácií
o oznámení o strategickom dokumente v súlade so zákonom na webovom sídle, resp. na úradnej tabuli dotknutej
obce.
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