Obec Lipové,
Obecný úrad, 946 14 Lipové č. 59
Číslo: 267/2019-002
Dátum: 5. apríla 2019

OZNAM
v zmysle § 6 ods. 5 zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na
životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Obec Lipové, v zmysle § 6 ods. 5 zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní

vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov
oznamuje, že na Obecnom úrade v Lipovom je uložené oznámenie o strategickom
dokumentu „Plán udržateľnej mobility Nitrianskeho samosprávneho kraja“ ,
ktorý bolo obci Lipové doručený dňa 05. 04. 2018 z Okresného úradu Nitra,
Odbor starostlivosti o životné prostredie, so sídlom Štefanikova trieda 69, 949 01
Nitra pod číslom OU-NR-OSZP2-2019/022482-5 zo dňa 03.04.2019.
Do dokumentu môže verejnosť nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy
alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie, na Obecnom úrade v Lipovom, a to do
19. apríla 2019, a to:
v pondelok až v piatok od 08,00 hod. do 16,00 hod
Uvedené

oznámenie

je

tiež

zverejnené

na

webovej

stránke

www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/plan-udrzatelnej-mobilitynitrianskeho-samospravneho-kraja
a tiež na na webovej stránke obce Lipové na adrese www.lipove.sk v časti
„úradná tabuľa“ a na elektronickej úradnej tabuli obce Lipové na portáli
www.slovensko.sk.
Verejnosť môže svoje pripomienky doručiť na Okresný úrad v Nitre,
Odbor starostlivosti o životné prostredie, do 15 dní odo dňa zverejnenia tohto
oznámenia, t.j. do 20. apríla 2019.
Dáša K o v á c s o v á v.r.
starostka obce
Oznámenie obce Lipové o dobe vyvesenia:
Toto oznámenie bolo vyvesená na informačnej tabuli pred Obecným úradom v Lipovom
a elektronickej tabuli obce Lipové na adrese www.lipove.sk a na CEUT na portáli
www.slovensko.sk
od 05. apríla 2019 do …..............................................
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