MESTO BYTČ A
Mestský úrad v Bytč i oddelenie výstavby a životného prostredia
Námestie Slovenskej republiky č .1/1, 014 01 Bytč a
—

tel.04150739 14. fax. 04150739 12

Č .: 3744 / 2021 VaŽPBlk
V Bytč i,dň a:16.03.2021
Vybavuje: Ing. Bielik

Pre ‚erejnosť

—

Vee: Informovanie verejnosti o zmene navrhovanej č innosti„Priemyselný park Bytč aRudé:
Výrobnoskladová hala “TECHNOMETAL“, Bytč a“ oznámenie
—

V zmysle * 29 ods. 6 písm. a) zákona č .24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na živohié prostredie
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ď aiejlen „zákon“), Okresný úrad Bytč a,odbor starostlivosti
o životné prostredie, Zániok 104, 014 01 Bytč a,doruč ildíla 16.03.2021 Mestu Bytč a,oznámenie
o zmene na‘rhovanej č innosti:
„Priem3selný park Bytč aRudé: Výrobnosklado‘á hala “TECHNOMETAL“, Bytč a“,
navrhovateľ a: HANT BA, as., Huny 1412,01707 Považská Bystrica.
Mesto Bytč a,ako dotknutá obec v zmysle ~ 29 ods. 8 zákona, týmto ‚erejnosf
I
o oznámení o zmene navrbovanej č innosti:

ii

f o r m u j e,

„Priemyselný park Bytč aRudé: Výrobnoskladová hala“ TECHNOMETAL“, Bytč a“
navrhovateľ a: 1L4NT BA, a.s., Huny 1412, 01707 Považská Bystrica.
Zároveň podľ a ~ 29 ods. 8 zákona oznamuje, že do oznámenia o zmene navrhovanej č innostimů že
verejnosť nahliadnuťna Oddelení výstavby a životného prostredia Mestského úradu v Bytč i,Námestie
Slovenskej republiky č l/l,Bytč a, prizemie budovy, č íslo dverí 2 (tel. č . 041/5073914, fax.
041/5073912), podľ a aktuálne platn≤ chstránkov~eh hodín zverejnených na ‚vebo‘ej stránke Mesta
Bytč a,link: www.b ca.s podobu lopracovných dníod zverejnenia infonnaeie ojeho doruč ení.
Oznámenie o zmene navrhovanej č innostije taktiež zverejnené na webovom sídle ústredného
orgánu štátnej správy v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie bformač nomportáli
rezortu MŽP SR, link: httys: www.envlroDortal sk/sklem detail pnemyselny parkbytcarude:
vyrobno skladova halatechnometalbytca
.

V zni~ sle ~ 29 ods. 9 zákona, verejnosť mů žedoruč it‘s‘ oje písomné stano‘ isko k oznámeniu o
zmene navrhovanej č innostipríslušnému organu, ktorym je Okresny úrad Bytč a,odbor starostlivosti o
životné prostredie, Zániok 104, 014 01 Bytč a, do 10 pracovnýeh dní od zverejnenia uvedených
infonuácií podl‘a ~ 29 ods. 8 zákona. Písomné stanovisko sa po‘ažuje za doruč ené,aj ked‘je doruč ené
v stanovenej lehote dotknutej obci.
Podľ a ~ 33 ods. 2 správneho poriadku (zak. Č 711967 Zb.), úč astnícikonania a zúč astnené
osoby majú iuožnosť .aby sa prod vydariím rozbodnutia mohli v3jadnt‘ kjeho podkladu i k spósobujeho
zistenia. prípadne navrbnúť jehodoplnenie. Do spisuje možne nahliadnuť (robif si z nebo kópie, odpisy
a výpisy) na Okresnom úrade Bytč a,odbor starostli‘ osti o ži‘ otne prostredie. Zámok 104,01401 B3 tč a.

Ing. Miroslav Minárč ik
primátor mesta
Z‘ erejnené: 16.03.2021
Vyvesené: 16.03.2021

Z‘ esené:

