
Obec VysokánadKysucou
Vysoká nad Kysucouč.2I5,023 55 V nad K

j, VS _ 344- 94512017 -4Kb vo Vysokej nad Kysucou, dňa 03 I0 2017
Vybavtje : Ing,Kubačák

Vec:
OZNÁMENIE O ZlČpirÍ SPRÁVNEHO KONANIA

A NARIADENIE ÚsrnEno POJEDNÁVANIA

Dňa 29 09.2017 podal pán Roman Dočár, bytom Nižný Koniec ě.I2, 023 55 Vysoká nad
Kysucou, v zmysle § 17 ods. 7 vyhlášky VŽP r,. 24l2O03 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č.
54312002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadosť o vydanie súhlasu na r,}rub drevín rastúcich
mimo lesa -1 ks lipa malolistá - na pozemku parcela č. KN -C 43/l (zastavané plochy
a nádvoria) v k, ú. Vysoká nad Kysucou, ktory je vo vlastníctve žiadateía. Uvedeným dňom bolo
začaté konanie v predmetnej veci. Dóvod výrubu drevín - plánovaná výstavba (novostavba)
rodinného domu, (koreňov} systém zasalruje pod základy plánovanej novostavby RD).

Obec Vysoká nad Kysucou, ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo
veciach ochrany prirody § 2 písm. f) zákona č. 4161200I Z. z. o prechode niektorych pósobností
z orgánov štátnej správy na obce a lyššie územné celky a § 69 písm. d) a h) zákona č. 54312002 Z. z.
oochrane prírody akrajiny, vsúlade sustanovením § 18 ods. 3 a § 21 zákona č.7LlI967 Zb.
o správnom konaní v znení neskorších zákonov, oznamuje začatie správneho konania dotknutým
orgánom štátnej správy a známym účastníkom konania a súčasne nariaďuje na prerokovanie
predloženého návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnou obhliadkou

dňa 18. októbra 2017 (strcda) o 10:00 hod.,
so stretnutím pozvaných na Obecnom úrade Vysoká nad Kysucou

a následná bude v,vkonaná miestna obhliadka dreviny na pozemku. na ktorom drevina rastie.

Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť pred dňom ústneho konania na Obecnom
úrade vo Vysokej nad Kysucou, č. dv. 23, v úradných hodinách v pondelok, streda a piatok
a takisto pri ústnom pojednávaní.

Účastnici konania móžu svoje námietky k návrhu uplatniť najneskór pri tomto pojednávaní. Ak
sa nechá niektory z účastníkov zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú plnú moc s overeným
podpisom.

Orgán ochrany prírody týmto upovedomuj e o začatí správneho konania, v ktorom móžu b/
dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené v znení neskorších predpisov.

Združenie, ktoré podl'a § 82 ods.6 zákona fonnou predbežnej žiadosti písomne požiada orgán
ochrany prírody o účasť v bližšie nešpecifikovaných správnych konaniach je účastníkom tohto
konania, ak podťa § 82 ods.3 zákona písomne alebo elektronicky (na adresu
p"{í;dj]"il§t*}1í_i}ť§"Qk§,n"aí',kl:§$,]_§il.,.5k), potvrdí svoj záujem byť účastníkom v tomto správnom konaní.
Potvrdenie musí bl.t doručené na Obecný úrad Vysoká nad Kysucou a to v lehote do 7 pracovných
dní od zverejnenia tejto informácie na internetovej stránke }},]_ll'l,:"._$1§_Ý.ka"n"ad}*istl"_qfi}L.§k.
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Mgr. A{tt{n Va\ha

starošta obce'
Doručuje apozýva sa,.

Roman Dočáro Nižný Koniec é. 12,023 55 Vysoká nad Kysucou
Miroslava Zahatlanová, Nižný Koniec č.8,023 55 Vysoká nad Kysucou


