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Vec: "Rozšírenie výroby dolomitov" - upovedomenie o podkladoch rozhodnutia

Navrhovateľ, LHOnOL, s. r. o., Dolkam Šuja, Rajec, 015 01 Rajec, IČO 36009962
doručil dňa 01. 12. 2017 Okresnému úradu Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie,
oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia podľa § 22 zákona
Č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon ElA") zámer navrhovanej činnosti

"Rozšírenie výroby dolomitov" vypracovan)" spracovateľom ENGOM, s. r. o., RNDr.
Marián Gocál, Bytčická cesta 89, 010 09 Žilina. Navrhovaná činnosť je situovaná na
pozemkoch p.č. KN - C 1574/4, 1574/1 v k.ú. Rajecká Lesná, 2672/13 v k.ú. Rajec.

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany
prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ako príslušný orgán podľa § 3 písm. k)
v spojení s § 56 písm. b) zákona Č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s § 1 a § 5
zákona NR SR č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene
a doplnení niektorých zákonov a s § 3 ods. 1 písm. e) zákona Č. 180/2013 Z. z. o organizácii
miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
oznámil, že dňom doručenia zámeru k navrhovanej činnosti začalo podľa § 18 správneho
poriadku správne konanie vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov na životné
prostredie. Okresný úrad podľa § 29 ods. 6 zákona ElA zverejnil oznámenie o začatí

zisťovacieho konania na webovom sídle MŽP SR a Okresného úradu Žilina a zaslal ho
povoľujúcemu orgánu, dotknutým orgánom, rezortnému orgánu, dotknutým obciam a vyzval
na doručenie stanoviska v zákonom stanovenej lehote. Tieto stanoviská a stanoviská verejnosti
tvoria podklad rozhodnutia.

Eh'" OKRESNÝ
co I ÚRAD

ŽiliNA

Telefón

+421-41/7335687

E-mail

Lubica. Hanuliakova @minv.sk

Internet

www.minv.sk

IČO

00151866



Podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku vám oznamujeme, že účastníci konania
a zúčastnené osoby majú možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho
podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie. Do spisu je možné
nahliadnuť(robiťjeho kópie, odpisy a výpisy) na Okresnom úrade Žilina, odbor starostlivosti
o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia,
Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina. Svoje pripomienky je možné uplatniť v termíne do
7 dní od doručenia tohto upovedomenia.
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RNDr. Drahomíra Macášková

vedúca odboru

Rozdeľovník:

1. LHODOL, s. r. o., Dolkam Šuja, Rajec, 01501 Rajec
2. Obec Rajecká Lesná, Márie Kráľovnej Anjelov 82, 013 15 Rajecká Lesná
3. Mesto Rajec, Mestský úrad, Námestie SNP 2/2,01522 Rajec
4. Ministerstvo hospodárstva SR, Mierová 2017/19, 821 05 Bratislava - Ružinov
5. Ministerstvo životného prostredia, Nám. Ľujovíta Štúra 1, 81235 Bratislava, ŠSOPaK
6. Združenie domových samospráv, P.O. BOX 218,850 OO Bratislava
7. Ministerstvo dopravy, výstavby a RR SR, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava 15, P.

O. BOX 100
8. Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, Vysokoškolákov

8556/33B, Žilina - ŠSOPaK, ŠSOO, ŠS OH, ŠVS
9. Okresný úrad Žilina, OSZP1, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina
10. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Žiline, V. Spanyola 27,01001 Žilina
11. Okresný úrad Žilina odbor krízového riadenia, J. Kráľa 4,01001 Žilina
12. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Žiline, Nám. požiarnikov 1,010

01 Žilina
13. Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48,01001 Žilina
14. Okresný úrad Žilina, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Vysokoškolákov

8556/33B, 010 08 Žilina
15. Kraj ský pamiatkový úrad, Mariánske námestie 19, O1OO1 Žilina
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