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Vec
Oznámenie o začatí schvaľovacieho procesu dokumentu ochrany prírody a krajiny - Regionálny územný
systém ekologickej stability okresu Vranov nad Topľou verejnou vyhláškou

Okresný úrad Vranov nad Topľou, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej
správy podľa § 3 ods. 1 písm. e) a § 4 ods. 1 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súlade s § 1 ods. 1 písm. c) a § 5 ods. 1 zákona č.
525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa § 68
písm. a) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny“) na základe doručenia žiadosti zo dňa 10.02.2020 o
schválenie Regionálneho územného systému ekologickej stability okresu Vranov nad Topľou doručenej
od Slovenskej agentúry životného prostredia, Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica, IČO: 00 626 031
v zmysle § 54 ods. 20 zákona č.543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny

oznamuje začatie schvaľovacieho procesu dokumentácie ochrany prírody a krajiny
„Regionálneho územného systému ekologickej stability okresu Vranov nad Topľou“.

Predkladaná dokumentácia ochrany prírody a krajiny „Regionálny územný systém ekologickej stability
okresu Vranov nad Topľou“ v zmysle § 54 ods. 2 písm. c) a ods. 10 písm. b) zákona č. 543/2002 Z. z. o
ochrane prírody a krajiny bola vypracovaná Slovenskou agentúrou životného prostredia Banská Bystrica
v rámci projektu „Spracovanie dokumentov regionálnych územných systémov ekologickej stability pre
potreby vytvorenia základnej východiskovej bázy pre reguláciu návrhu budovania zelenej infraštruktúry
(RÚSES II)“ spracovaná v zmysle prílohy č. 23 vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva
zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Vranov nad Topľou je taká celopriestorová
štruktúra navzájom prepojených ekosystémov, ich zložiek a prvkov, ktorá zabezpečuje rozmanitosť
podmienok a foriem života v krajine. Základ tohto systému predstavujú
biocentrá, biokoridory a interakčné prvky nadregionálneho, regionálneho alebo miestneho významu v
okrese Vranov nad Topľou.

Oznámenie sa v súlade s § 54 ods. 20 v nadväznosti na § 82 ods. 3 a ods. 6 zákona č. 543/2002 Z. z.
o ochrane prírody a krajiny doručuje verejnou vyhláškou.
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Účastníci konania a dotknuté orgány a organizácie môžu doručiť svoje námietky a pripomienky na
Okresný úrad Vranov nad Topľou, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie slobody 5, 093 01
Vranov nad Topľou v lehote najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, inak k nim nebude
prihliadnuté.

Do dokumentácie RÚSES okresu Vranov nad Topľou je možné nahliadnuť na tunajšom úrade a to v
úradných hodinách každý pracovný deň. Termín nahliadnutia odporúčame vopred dohodnúť telefonicky
alebo e-mailom. Toto oznámenie a dokumentácia sa zverejňuje aj na webovom sídle Okresného úradu
Vranov nad Topľou.

Mesto Vranov nad Topľou a obce sú povinné oznámenie vyvesiť na svojej úradnej tabuli najmenej
po dobu 30 dní. Je potrebné, aby mesto a obce písomne alebo elektronickou formou (e-podanie)
informovali Okresný úrad Vranov nad Topľou, odbor starostlivosti o životné prostredie o dátume vyvesenia
a zvesenia verejnej vyhlášky a to na adresu Okresný úrad Vranov nad Topľou, odbor starostlivosti o
životné prostredie, Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou.

Podľa § 81 ods. 2 písm. m) zákona o ochrane prírody a krajiny sa všeobecné predpisy o správnom konaní,
zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov s výnimkou
ustanovení o miestnej príslušnosti nevzťahujú na konanie podľa § 54 ods. 20 až 22 zákona o ochrane
prírody a krajiny.

Poučenie:
Toto oznámenie sa doručuje verejnou vyhláškou, tak že sa vyvesí na úradnej tabuli Okresného úradu
Vranov nad Topľou a súčasne na úradných tabuliach v obciach okresu Vranov nad Topľou a zároveň sa
zverejní spôsobom v mieste obvyklým. Účastníci konania a dotknuté orgány môžu doručiť svoje námietky
a pripomienky na Okresný úrad Vranov nad Topľou, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie
slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, inak k nim
nebude prihliadnuté. Posledný deň zverejnenia verejnej vyhlášky je dňom doručenia tohto oznámenia.

Ing. Anton Olah
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Rozdeľovník k OU-VT-
OSZP-2020/005988-005
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Obec Tovarné, Tovarné 4, 094 01 Tovarné
Obec Tovarnianska Polianka, Tovarnianska Polianka 25, 094 01 Tovarnianska Polianka
Obec Vavrinec, Vavrinec 2, 094 31 Vavrinec
Obec Vechec, Hlavná 133/32, 094 12 Vechec
Obec Vlača, Vlača 56, 094 31 Vlača
Obec Vyšný Kazimír, Vyšný Kazimír 57, 094 09 Vyšný Kazimír
Obec Vyšný Žipov, Vyšný Žipov 83, 094 33 Vyšný Žipov
Obec Žalobín, Žalobín 144, 094 03 Žalobín
Obec Zámutov, Zámutov 434, 094 15 Zámutov
Obec Zlatník, Zlatník 21, 094 33 Zlatník
Mesto Hanušovce nad Topľou, Mierová 333/3, 094 31 Hanušovce nad Topľou
Mesto Vranov nad Topľou, Dr. C. Daxnera 87, 093 16 Vranov nad Topľou 1
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Námestie Slobody 6, 810 05 Bratislava - mestská
časť Staré Mesto
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Námestie Ľ. Štúra, 812 35 Bratislava 15
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Košice, Ďumbierska, 040
01 Košice 1
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, generálne riaditeľstvo, Námestie SNP 8, 975 66 Banská
Bystrica 1
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja, Jesenná 14, 080 05 Prešov 5
SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44b, 825 11 Bratislava-Ružinov
Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava-Staré Mesto
Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov 1
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice-Staré Mesto
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky (OVM), Tajovského 14440, 974 01 Banská Bystrica 1


