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KÖZLEMÉNY
Előzetes vizsgálati eljárás megindításáról

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló, módosított 2004.
évi CXL. Törvény – továbbiakban Ket. – 29. §. (6) bekezdése és a környezeti hatásvizsgálat
és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló, módosított 314/2005. (XII.
25.) Kormányrendelet – továbbiakban Kormányrendelet – 3. §. (3) bekezdése alapján értesítem az érintetteket, hogy
Nagy Róbert (Szombathely, Külső Nárai u. 12.) bányavállalkozó az Egervölgy 08 hrsz. alatti
Egervölgy I. (Sós-dombi homokbánya üzem) – homok védnevű bányatelken terepmotorozásra alkalmas crossmotor pályát kíván kialakítani.
A Ket. 29. §. (7) bekezdése értelmében a fenti üggyel kapcsolatban az alábbi tájékoztatást
adom:
1. Az ügyben eljáró felügyelőség megnevezése, székhelye, elérhetősége:
Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség
Szombathely, Vörösmarty M. u. 2. Tel: 94/506-700
2. A közlemény közzétételének időpontja:
A közlemény közzétételének időpontja a felügyelőségi honlapon történő megjelenésének napja: 2009. február 20.
3. A beruházás tervezett időpontja: 2009. II. negyedév
4. A hatásterület a tevékenység nagyságát figyelembe véve: a crossmotor pálya szélétől számított 445 m.
5. A tervezett beruházás helyével kapcsolatos kizáró okokra, a környezeti hatásvizsgálat szükségességére, illetve az előzetes vizsgálati dokumentáció tartalmára vonatkozóan a felügyelőség közleményének megjelenését követő 21 napon belül közvetlenül a felügyelőséghez észrevételt lehet tenni.
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6. Az eljárás során a Kormányrendelet 5. §. (2) bekezdése a.) pontja alapján a falügyelőség
határozati formában meghozza döntését.
Az érintettek az ügy irataiba és a tervekbe az érintett település jegyzőjénél, valamint Nyugatdunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségnél az alábbi helyen
és időpontokban tekinthetnek be.
Szombathely, Vörösmarty u. 2. I. emelet 107. szoba
Hétfő: 8-12
Szerda: 8-12, 14-16
Csütörtök: 8-12

A Kormányrendelet 3. §. (4) bekezdése alapján felkérem a Jegyzőt, hogy ezen hirdetményt –
haladéktalanul, de legkésőbb annak kézhezvételétől számított 5 napon belül – közszemlére tegyék, és közterületen való közhírré tétellel, illetőleg a helyben szokásos módon is közzétegyék.
A közlemény Felügyelőségünk hirdetőtábláján és honlapján (http://nydtktvf.zoldhatosag.hu)
is közszemlére kerül.
Kapja:
– Körjegyzőség Hosszúpereszteg (Hosszúpereszteg, Árpád u. 78.)
– Körjegyzőség Kám Kossuth L. u. 26.
Tájékoztatásul kapja (melléklet nélkül):
Nagy Róbert Szombathely, Külső Nárai u. 12.

Szombathely, 2009. február 20.
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