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Vec            

          „Stratégia tvorby a budovania Integrovaného dopravného systému v ŽSK“ 

           - zaslanie  oznámenia  o vypracovaní správy o hodnotení strategického dokumentu 

 

           Obstarávateľ, Žilinský samosprávny kraj, odbor európskych projektov a regionálneho 

rozvoja Žilina, predložil na Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie,  

v súlade s § 9 zákona č.24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) Správu o hodnotení strategického dokumentu  

„Stratégia tvorby a budovania Integrovaného dopravného systému v ŽSK“. 

       Strategický dokument  je v súlade s ustanoveniami § 10 ods. 2 zákona zverejnený na adrese :  

www.enviroportal.sk. 

      Písomné stanoviská podľa § 12 ods.1 zákona prosíme doručiť na adresu : Okresný úrad 

Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných 

zložiek životného prostredia  kraja,  Nám. M. R. Štefánika č.1, 010 01 Žilina,  najneskôr do 21 

dní odo dňa doručenia správy.  

Verejnosť môže doručiť písomné stanovisko na uvedenú adresu najneskôr do 21 dní odo dňa 

zverejnenia informácie o správe o hodnotení strategického dokumentu.  

Konzultácie podľa § 63 zákona je možné uskutočniť počas celého procesu posudzovania 

vplyvov strategického dokumentu na Okresnom úrade v Žiline, odbore starostlivosti o životné 

prostredie, Nám. M. R. Štefánika č.1, 010 01 Žilina, v pracovných dňoch počas úradných hodín 

(termín konzultácie si odporúčame dohodnúť vopred telefonicky alebo e-mailom). 
Zároveň oznamujeme, že verejné prerokovanie  Správy o hodnotení predmetného strategického 

dokumentu sa uskutoční podľa § 11 ods. 3 zákona, dňa 03.01.2017 o 10.00 hod. na adrese : Žilinský 

samosprávny kraj, Komenského 48, 011 49 Žilina. 
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