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Vec
Zmena a doplnok č. 9 Územného plánu mesta Partizánske
- zaslanie oznámenia o strategickom dokumente
Obstarávateľ, Mesto Partizánske, Námestie SNP 212/4, 958 01 Partizánske predložil
listom zo dňa 01. 07. 2019 (doručený dňa 16. 07. 2019) Okresnému úradu Partizánske,
odboru starostlivosti o životné prostredie, Námestie SNP 151/6, 958 01 Partizánske, podľa § 5
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“) Zmena a doplnok č. 9
Územného plánu mesta Partizánske (ďalej len „oznámenie“), ktoré Vám podľa § 6 ods. 2
zákona ako dotknutému orgánu , dotknutej obci zasielame.
Zmena a doplnok č. 9 Územného plánu mesta Partizánske rieši urbanistický obvod UO 18
Veľké Bielice; dve lokality a to lokalitu č. 16(D9/1) s miestnym názvom Dolinky a lokalitu
18(D9/2) s miestnym názvom Pod Hvezdárňou. Obidve lokality sú navrhnuté na bývanie
v rodinných domoch o celkovej výmere 5,72 ha poľnohospodárskej pôdy v katastrálnom
území Veľké Bielice. Lokalita č. 16 je mimo zastavaného územia obce k 1.1.1990 a lokalita
18 v zastavanom území obce územím obce.
V k.ú. Veľké Bielice sa vytvárajú nové regulačné bloky s navrhovaným funkčným
využitím – plochy bývania v rodinných domoch. Zmena a doplnok č. 9 Územného plánu
mesta Partizánske zároveň rieši dopravné napojenie a napojenie na trasy technickej
infraštruktúry predmetných území.
Oznámenie je zverejnené na webovom sídle Ministerstva životného prostredia Slovenskej
republiky na adrese https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zmena-doplnok-c-9-uzemnehoplanu-mesta-partizanske.
Vaše písomné stanovisko k oznámeniu podľa § 6 ods. 6 zákona žiadame doručiť na adresu
tunajšieho úradu (Okresný úrad Partizánske, odbor starostlivosti o životné prostredie,
Námestie SNP 151/6, 958 01 Partizánske) najneskôr do 15 dní od jeho doručenia.
V stanovisku k predloženému oznámeniu je možné uviesť akékoľvek otázky, pripomienky
a požiadavky týkajúce sa vplyvu strategického dokumentu na životné prostredie, ako i jeho
štruktúry a obsahu. Zároveň Vás upozorňujeme, že strategický dokument podlieha
zisťovaciemu konaniu podľa § 7 zákona, v ktorom tunajší úrad rozhodne, či sa strategický
dokument bude posudzovať podľa vyššie uvedeného zákona. Nakoľko tunajší úrad pri svojom
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rozhodovaní prihliada podľa § 7 ods. 4 písm. c) zákona aj na písomné stanoviská podľa § 6
ods. 6 zákona, dovoľujeme si Vás požiadať, aby ste vo svojom stanovisku vyjadrili i názor, či
strategický dokument má alebo nemá byť posudzovaný podľa zákona.
Konzultácie podľa § 6 ods. 3 zákona k oznámeniu je možné vykonať na Okresnom úrade
Partizánske, odbore starostlivosti o životné prostredie v pracovných dňoch počas úradných
hodín (termín konzultácie doporučujeme dohodnúť vopred telefonicky – 038/7492638 alebo
e-mailom na adrese miroslava.viktoriniova3@minv.sk).
Žiadame Vás, aby
ste podľa § 6 ods. 5 zákona
ako
dotknutá obec
do 3 pracovných dní od doručenia informovali o tomto oznámení verejnosť spôsobom
v mieste obvyklým a zároveň verejnosti oznámili, kedy a kde je možné do oznámenia
nahliadnuť. Oznámenie musí byť verejnosti sprístupnené najmenej po dobu 14 dní od jeho
doručenia.
Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Okresnému úradu Partizánske, odboru
starostlivosti o životné prostredie do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené.
Súčasne si Vás dovoľujeme požiadať, aby ste tunajší úrad písomne informovali o mieste,
spôsobe a čase zverejnenia oznámenia.

Mgr. Dana Mlyneková
vedúca odboru
Rozdeľovník:
1. Trenčiansky samosprávny kraj, K Dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
2. Okresný úrad Trenčín, Odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie územného
plánovania, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín
3. Okresný úrad Trenčín, Odbor opravných prostriedkov, referát pôdohospodárstva,
Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín
4. Okresný úrad Trenčín, Odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany
prírody a vybraných zložiek ŽP kraja, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín
5. Okresný úrad Trenčín, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Hviezdoslavova
3, 911 01 Trenčín
6. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, Nitrianska cesta 1483/8, 958 01
Partizánske
7. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocničná
8, 972 01 Bojnice
8. Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza, Mariánska 6, 971 01 Prievidza
9. Krajský pamiatkový úrad Trenčín, K Dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
10. Okresný úrad Partizánske, Odbor krízového riadenia, Nám. SNP 151/6, 958 01
Partizánske
11. Okresný úrad Partizánske, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej
správy odpadového hospodárstva, Námestie SNP 151/6, 958 01 Partizánske
12. Okresný úrad Partizánske, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej
správy ochrany prírody a krajiny, Námestie SNP 151/6, 958 01 Partizánske
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13. Okresný úrad Partizánske, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej
vodnej správy, Námestie SNP 151/6, 958 01 Partizánske
14. Okresný úrad Partizánske, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej
správy ochrany ovzdušia, Námestie SNP 151/6, 958 01 Partizánske
15. Okresný úrad Prievidza, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,
Medzibriežková 2, 971 01 Prievidza
16. Mesto Partizánske, Mestský úrad, Námestie SNP 212/4,958 01 Partizánske
17. Obec Brodzany, Obecný úrad, č. 154, 958 42 Brodzany
18. Obec Skačany, Obecný úrad, č. 451, 958 53 Skačany
19. Obec Ostratice, Obecný úrad, č. 200, 956 34 Ostratice
20. Obec Žabokreky nad Nitrou, Obecný úrad, Školská 216, 958 52 Žabokreky nad Nitrou
21. Obec Malé Kršteňany, Obecný úrad, č. 105, 958 03 Malé Kršteňany
22. Obec Veľké Kršteňany, Obecný úrad, Jilemnického 157, 958 03 Kršteňany
23. Obec Malé Uherce, Uherecká 110/96, 958 03 Malé Uherce
24. Obec Nedašovce, Obecný úrad, č. 66, 956 35 Nedašovce

