Obec Turňa nad Bodvou, Obecný úrad, Moldavská č. 419/49, 044 02 Turňa nad Bodvou
K 1037/2016

OZNÁMENIE
Ministerstvo
životného
prostredia
SR,
odbor
posudzovania vplyvov na životné prostredie zaslalo obci Turňa
nad Bodvou správu o hodnotení
„Rýchlostná cesta R2, Včeláre-Šaca.“
Obec ako dotknutý orgán týmto informuje obyvateľov
obce o doručení tejto správy o hodnotení.
Do tohto hodnotenia je možné nahliadnuť, robiť z nej výpisy,
alebo na vlastné náklady vyhotoviť kópie je možné na
Obecnom úrade v Turni nad Bodvou v kancelárii Spoločného
obecného úradu.
Je zverejnený aj na web sídle:
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/rychlostna-cesta-r2-vcelare-saca-1

Verejnosť môže v lehote do 16.8.2016 osobne podávať
písomné pripomienky v podateľni Obecného úradu v Turni nad
Bodvou, Moldavská cesta č. 419/49 alebo poštou na adrese
obce, uvedenej v záhlaví tohto Oznámenia.
Podľa § 34 odst. 2 zák. č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní
vplyvov na životné prostredie, správa o hodnotení „Rýchlostná
cesta R2, Včeláre-Šaca“ bude predmetom verejného
prerokovania dňa
25.07.2016 (pondelok) so začiatkom o 17:00 hodine
v kinosále Miestneho kultúrneho strediska v Turni n/ Bodvou.

ÉRTESÍTÉS
A Szlovák Környezetvédelmi Minisztérium, környezet
hatást felmérő ügyosztálya kézbesítette a Torna-i Községi
Hivatalnak az
„R2 Méhész-Kassa/Saca
Gyorsforgalmi útról szóló jelentését“.
A község mint érintett jogi személy, értesíti a lakosokat
erről a beérkezett jelentésről.
A dokumentumba bele lehet tekinteni, készíteni kivonatokat,
valamint saját költségre másolatot készíteni a község hivatalon
belül működő Közös Hivatal irodájában.
A dokumentum az alábbi internetes címen is megtalálható:
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/rychlostna-cesta-r2-vcelare-saca-1

A nyilvánosság 2016. augusztus 16.-ig személyesen beadhatja
írásos észrevételeit a Községi Hivatal iktató irodájában, Szepsi
út 419/49 cím alatt, valamint feladhatja postán az értesítés
fejlécén található hivatal címére.
A 34-es § 2-es számú bekezdés, a környezethatást
felmérő Tt. 24/2006-os t֊örvény szerint az „R2 MéhészKassa/Saca Gyorsforgalmi útról szóló jelentés“, tárgya lesz
a nyilvános megtárgyalásnak.
A dokumentum nyilvános megtárgyalására
2016. július 25.-én (hétfő) 17:00 órai kezdettel
kerül sor a Torna-i művelődési központ mozitermében.

