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VEC
Autosalón KIA Michalovce

- zverejnenie zámeru o navrhovanej činnosti

Mesto Michalovce, ako dotknutá obec, v súlade s 23 ods. 3 zákona č. 24/2006 Z. z.
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní“) informuje verejnosť, že
navrhovatel‘: MOTOR — CAR Michalovce, S. r. o., Močarianska 1451/3, 071 01 Michalovce,
IČO: 36584 231, predložil dňa 6. 09. 2017, Okresnému úradu v Michalovciach, odboru
starostlivosti o životné prostredie, zámer o navrhovanej činnosti:

„Autosalón KIA Michalovce “.

Predmetný zámer je k nahliadnutiu na Mestskom úrade v Michalovciach, odbore
výstavby, životného prostredia a miestneho rozvoja v kancelárii Č. d. 171, 172 fpracovisko
Nám. slobody 1, 1. poschodie) v termíne do 16. októbra 2017.

Verejnosť móže doručiť svoje písomné stanovisko k zámeru o navrhovanej činnosti
v zmysle 23 ods. 4 zákona o posudzovaní, Okresnému úradu v Michalovciach, odboru
starostlivosti o životné prostredíe, Námestie slobody 1, 071 01 Michalovce, v Iehote do 21
pracovných dní od zverejnenia uvedených informácií. Písomné stanovisko sa považuje za
doručené, aj ked‘ bob v určenej lehote doručené dotknutej obci.
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„Autosalón KIA Michalovce“ — zaslanie zámeru o navrhovanej Činnosti

Navrhovatel‘, MOTOR — CAR Michalovce, S.t.O., Močarianska 1451/3. 071 01
Michalovce, IČO: 36 584 231, predložil dňa 06.09.2017 na Okresný úrad Michalovce, odbor
starostlivosti o životné prostredie, odboru environmentálneho posudzovania podl‘a I 8 ods.
2 a podl‘a 29 ods. I písm. a) zákona Č. 242006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon o posudzovaní“) zámer o navrhovanej činnosti „AatoSctló.‘i KIA Michalovce “,

vypracovaný podl‘a př‘ílohv Č. 9 zákona o posudzovaní.

Okresný úrad Michalovce. odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný
orgán Štátnej správy podľa 1 ods. I písm. c) v súlade s 5 ods. I zákona č. 525/2003 Z. z.
o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov, v súlade s 3 písm. k) a 56 písm. b) zákona o posudzovaní,
podTa * 18 ods. 3 zákona č. 7 1/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení
neskorších predpisov začalo správne konanie vo veci posudzovania predpokladaných
vplyvov na životné prostredie dňom doručenia zámeru o navrhovanej Činnosti
navrhovatel‘om.

Ako puíslušný orgán Vám v prílohe zasielame predložený zámer O navrhovanej
činnosti podFa * 23 ods. 1 v súlade s 18 ods. 2 písm. d) zákona o posudzovaní.

Uvedený zámer o navrhovanej Činnosti je zverejnený elektronicky prostredníctvom
webového sídla: https: / www.enviroportal.sk sk SK‘eia‘detail ‘autosalon—kia—michalovce

Žiadame Vás. aby ste podľa 23 ods. 3 zákona o posiidzovaní. ako dotknutá obec.
inkwmovali ‘erejnosť do 3 pracovnýeh dní od dowČenia tohto zámeru o navrhovanej
Činnosti. spásobom V mieste obvyklým a zároveň verejnosti oznámili, kedv a kde je možné
do tohto zámeru O navrhovanej činnosti nahliadnuť.

Predložen‘ zámer o navrhovanej činnosti musí byť verejnosti sprístupnené najmenej
po dobu 2 1 pracovnýeh dní od zverejnenia a sprístupnenia uvedench informácií.
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Vaše pÍsOtTlné St1flOV1sk() k predluženemu zaJfleru C) fla\ rhovanej činnosti (vrátanc
informácie o dobc a spňsohe zverejnenia zámeru navrhovanej činnosti) podľa 23 ods. 4
zákona o posudzc)vaní prosíme doručit‘ na adresu: Okresný urad Michalovce, odbor
starostlivosti C) ži\otflé prostredie. Nárnestie slobody 1 071 01 Michalovce. najnesIór do 21
pracovných dní od jeho doručenia.

Ak v uvedenej lehote nebude na našu adresu doručené Vaše písomnc stanovisko,
podľa 23 ods. 4 zákona o posudzovaní bude považované za súhlasné.

Verejnost rnóže doručit‘ príslušnčimi orgánu pÍsomne stanovisko k zámeru o

navrhovanej činnosti do 21 pracovných dní od zverejnenia uvedených tntormácií podľa ‘ 23
ods. 4. Písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj kecl‘ bob v určenej lehote doručené
dotknutej obci.

ZároveĚi si dovoľujeme požiadať o zaslanie stanoviska aj v elektronickej podohc na e

mai 1: maria.simkova(á rninv.sk

Príloha:
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