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STUDIU PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI 

FACILITATI PENTRU PRODUCȚIA DE BROILER 

 

Subiect: Aviz de perspectivă publică, prezentarea publică și discutarea publică a unui studiu privind 

evaluarea impactului asupra mediului PROIECTULUI Uzelac Smilje din Zitiste Strada Ivo Lola Ribar No. 48 

Locație: (kat.parc.br.187 KO Zitiste), comuna Žitište 

 

vă informez că evaluarea impactului asupra mediului Uzelac Smilje de la Zitiste Street Ivo Lola Ribar No. 

48, dependință pentru păsări de reproducție - coop de pui cu o cameră pentru depozitarea stočnehrane 

concentrat (1 parte) și o cameră pentru mașini și unelte de cazare ponjoprivrednih ( partea 2), GF (p + 0) 

este situat într-o locație care este departe de coasta Begej Canalul Distanța de la parcele învecinate 

orientare în principal, la est (kat.parc.br.187 KO Zitiste) este de 13,36 m, la o distanță în principal, din 

parcelele învecinate cu fața spre vest (kat.parc.br.190 KO Zitiste) este de 3,64 m, întreaga lungime a 

clădirii, în timp ce distanța până la parcela vecină orientare predominant nordică (kat.parc.br.1786 KO 

Zitiste), este 3,02metara. Distante fata de Bega - cursuri de apa canalizat, care face parte KO 

kat.parc.br.4070 Zitiste, este de peste 26,00 m în lucrarea imediat. 

 

Aveți posibilitatea să accesați accesul publicului la sediul Departamentului de Economie, de călătorie 

privreodu Urbanism, comunale și afaceri de locuințe și de Protecție a Mediului, la Cara Dušana 15, 51 în 

birou, în perioada cuprinsă între 01.02.2017 până la 11.02.2017, de la ora 12.00 h la, 15,00h. 

  

Prezentarea publică și discuții publice cu privire la studiul EIM subiect va avea loc la sediul Municipiului 

Žitište, Cara Dušana Street 15, în Zitiste, pe 02.20.2017, de la 10:00 la 12.00 pm. 

 

vă informez că trebuie să participe la prezentarea publică și discutarea publică a studiului subiect, în 

conformitate cu articolul 20, alineatul 4 din evaluarea impactului. 


