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O Z N Á M E N I E

Oznamujeme občanom mestskej časti Bratislava - Nové Mesto,  že  Okresný úrad Bratislava -
odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného
prostredia, ako príslušný orgán  podľa  zákona NR SR 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),  v spojení s § 5 zákona NR SR č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné
prostredie a o  zmene a doplnení niektorých zákonov v  znení neskorších predpisov a  zákona  NR SR č.
180/2013 Z.z.  o  organizácii miestnej štátnej správy a o  zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, podľa § 7 zákona  a  na základe oznámenia o strategickom dokumente  „Územný
plán zóny Nobelova“, ktoré predložil obstarávateľ - Mestská časť Bratislava – Nové Mesto, Junácka 1,
832 91 Bratislava, v zastúpení starostom Mgr. Rudolfom Kusým, po ukončení zisťovacieho konania
vydal dňa 22.11.2017 rozhodnutie č. OÚ-BA-OSZP3-2017/091401/AHU/III-SEA-r, podľa ktorého  sa
strategický  dokument

nebude posudzovať podľa zákona.

 Zo stanovísk doručených v  procese zisťovacieho konania zmeny strategického dokumentu
vyplynuli niektoré konkrétne požiadavky, ktoré bude potrebné zohľadniť v procese prerokovania a
schválenia  tohto  dokumentu  podľa  osobitných  predpisov a sú uvedené v troch bodoch rozhodnutia.

Zisťovacie konanie sa  nevykonáva podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny
poriadok), preto sa voči vydanému rozhodnutiu nemožno odvolať. Rozhodnutie možno preskúmať
súdom podľa zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov.

Do dokumentácie, ako aj do rozhodnutia Okresného úradu Bratislava možno nahliadnuť na
Miestnom úrade Bratislava – Nové Mesto, Junácka č.1, Bratislava, oddelenie životného prostredia
a územného plánovania (III. poschodie č. dv. 320) a  na Magistráte hlavného mesta SR Bratislavy,
Primaciálne nám.č.1, Bratislava - v priestoroch služieb občanom,  ako aj na webovom sídle
Ministerstva životného prostredia SR:
http://eia.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-zony-nobelova.
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