Mestská časť Bratislava-Lamač
Malokarpatské nám. 9, 841 03 Bratislava 47

OZNÁMENIE
Mestská časť Bratislava – Lamač ako dotknutá obec v zmysle § 7 ods.7 zákona č. 24/2006
Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov oznamuje po ukončení zisťovacieho konania o posudzovaní
strategického dokumentu rozhodnutie vydané Okresným úradom Bratislava, odbor
starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného
prostredia pod číslom OÚ-BA-OSZP3-2018/016625/FID/IV-SEA zo dňa 20.06.2018.
Obstarávateľ: Mestská časť Bratislava – Lamač, Malokarpatské nám.9, 841 03 Bratislava
Názov strategického dokumentu: Územný plán zóny Zečák, Bratislava – Lamač
Hlavné ciele:
Hlavným cieľom, pre ktorý je Územný plán zóny Zečák, BA - Lamač
spracovaný je potreba spodrobniť zásady a regulatívy priestorového usporiadania a funkčného
využívania pozemkov a stavieb ako aj verejného dopravného a technického vybavenia, ktoré
sú stanovené v Územnom pláne hl. m. SR Bratislavy v znení zmien a doplnkov pre
urbanizovaný priestor mesta a získanie komplexnej dokumentácie pre stanovenie optimálneho
rozvoja územia, ktorá zabezpečí súlad všetkých zložiek ŽP, priestorové usporiadanie a
funkčné využívanie územia, vecnú a časovú koordináciu činností ovplyvňujúcich ŽP a aj
ekologickú stabilitu v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja a rešpektovaním
potenciálnych prejavov klimatickej zmeny.
Navrhovaný strategický dokument „Územný plán zóny Zečák, Bratislava – Lamač“ sa bude
posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Rozhodnutie je k nahliadnutiu na Miestom úrade Mestskej časti Bratislava – Lamač,
Malokarpatské nám. 9, 841 03 Bratislava počas úradných hodín miestneho úradu.
Rozhodnutie je taktiež zverejnené na internetovej stránke úradu www.lamac.sk
a v informačnom
systéme
http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-zony-zecakbratislava-lamac-10-2017.
Rozsah hodnotenia strategického dokumentu a podľa potreby aj jeho časový harmonogram
určí príslušný orgán po prerokovaní s obstarávateľom, schvaľujúcim orgánom, dotknutým
orgánom, a ak ide o strategický dokument s miestnym dosahom, aj s dotknutou obcou; ak ide
o strategický dokument, ktorý môže mať vplyv samostatne alebo v kombinácii s iným
strategickým dokumentom alebo s inou činnosťou na územie sústavy chránených území, aj po
dohode so štátnym orgánom ochrany prírody a krajiny.
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