
Obec VysokánadKysucou
Vysoká nad Kysucou č,2l5, 023 55 v nad K

j ys -41 l -1220/201'7 -7ya
I;lbaýuje : )\,lgr. Á ío l'arecha

vo Vysokej nad Kysucou, dňa 29,11,2017
, l ,llo,ln|tlc nado!:dl_qn i

,,,_u,.,r' tt,iu """""""r,r""rÍ,lÍ,

Rozhodnutie
obec Vysoká nad Kysucou ako prislušný oígán štátnej správy v prvom stupni vo veciach

ochrany prirody podi'a § 2 pism, í) zákona č. 41612001. Z,z, o prechode niektorych pósobnosti
z orgánov štátnej spráry na obce a na lyššie územné celky v zneni neskorších predpi§ov a § 69
písm. d) a 0 zákona č. 54312002 Z.z. o ochrane prirody a krajiny v znení ne§koršich predpisov
(ďalej |en ,,ákon o ochrane prirody"), na základe pisomne.j žiadosti zo dňa 14. 1 ] ,2017, ktoru
podali Ján Korček a Mgř. Adťiánfl Korčeková, obaja b}torn Vysoká nad Kysucou l03,
023 55 vysoká nad Kysucou, podfa §47 ods. 3, §48 ods, 1 zákona ě. 543/2002 z,z- o
ochrane prirody a krajiny v zneni neskorších predpisov, V súlade s § 46 zákona č-'7I/1967 Zb.
o správnom konani v zneni neskoršich predpisov, lydáva

súhlas
žiadatelom - Ján Korček a Mgr. Adriána Korčeková, obaja b},tom Vy§oká nad Kysucou
l03, na ťrub l ks drevín, druh: lipa ma|olistá (Tilia cordata Mill.) - s obvodom kmeňa
240 cm, meraného vo výške I30 cm nad zemou, rastúcom na pozemku parcela I(N-C č.
t6ó, v kat. územi Vysoká nad Kysucou, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria.
Žiadatelia sú Vlastnikmi pozemku, na ktorom drevina požadovaná na \.ýrub íastie,

V súlade s § 82 ods, 12) ákona o ochrane prírod
oodmienkv wkonania ťrubu. zabezpečujúce ochranu prirodv a kraiinv:

1) qi,rub dreviny sú žiadatelia povinni uskutočniť v obdobi ve8etačného pokoja (od 1,

októbra do 31. marca),
2) Iýrub dreviny áadatelia uskutočnia na vlastné náklady po nadobudnuti právoplatnosti

tohto rozhodnutia, najneskóí do 31,12,2018,
3\ žiadatelia zabezpečia" aby píi r4ýrube nedošlo k ohrozeniu zdravia alebo životov ludi,

k poškodeniu majetku fozických osób alebo právnic\ých osób,
4) žiadatelia Zabezpečia, aby nedošlo k poškodeniu drevin, ktoré nie sú určené na výíub,
5) ÝYrubanú drevnú hmotu žiadatelia vhodným spósobom odstíánia a okolitý terén

vyčistia od zlTškov po výrube,
6) za pripadné škody na majetku $zichých osób alebo právnichich osób, §pósobených pri

výrube dreviny, zodpovedajú žiadatelia podl'a o§obitných predpisov,
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\r súlade s § 48 ods l zákona o ochrane plircdr_b žjadote|p:uložené rr§kulallrť
náhradnťr rrysadbu za tÝcllg,pp1 mienok

l) rlsadiť 3 ks odrastených dre\.in nizko alclgénnych póvodných - donrácich. pripaclne
osvedčených introdLlkoYaných druhov díevin podl'a Vlastného §ibeíLl. v kat, územi Vysoká
nad Kysucou na pozemku. ktoryje vo vlastnjctve žiadatel'o\,,

2) Blsadbu žiadate]ia uskutočnia vo vegetačnon obdobi (od 1 aprila do 30 septellbía) na
Vlastné náklady, \,termine do jedného roka po lrykonani v,írubu,

3) žiadatelja zabezpečia siaíostlivosť o náhradnú r,ýsadbu po dobu 2 rokov odo dňa jej
uskuiočnenia, v pripade v}hynutia alebo poškodenia náhradnej rlisadby vl,koná žiadatel'
dosadbu.

4) žiadatelia doručia na OcLI Vysoká |ad Kysucou. odbor rýstavb}. cloklad (cldkaz)
o vykonani náhíadnej ťsadb,),, íesp dosadby

Z dóvodov uvedených v oE 89 zákona o oclrrane prirodv a krajinv nróžc obec Vvsoká nad
kysLlcou na rrávrh účastnika krlnania a]ebo z vlastného podnetu tento súh]as zmenit'aLebo
zrušiť

osobitné predpisy. ako aj ostatné ustanovenia 7ákona Zostá\,ajťt rydaním tohto súh]asu
nedotknulé

odóvodnenie
Dija l4l12017 podali _ Ján Korček a NIgr. Árlriána Korčcková. obaja bvton]

Vysoká nad Kysucou 103, r,;:mvsle § l7 od§ '\]hl.ik\ }ŽP č 2,1 iOOi Z 7. ]ilql9u 5a
vykonáva zákon č. 543,/2002 Z Z o ochrane prirody a krajiny, žiadosť o rlclanie súhlastr na
r,ýnrb drevin rastúcich mino les]1 1 ks lipa nalolistá (Tilitl cordata Nílll ) - na pozemku palcela
č KN , C 866 (zastLl\,dDi pltlclt1l a naijya7i61 v k ú \iysoká nad KysLlcou. kron je vo
v]astnictve žiadatel'o\,, Uvedenýrr dIioIrr bo]o Začaté konanic v plednrelne1 r,eci Dóvod rlrubrr
dreviny svojou polohou a zdravotným sta\:om predsta\:uje bezpečnostne riziko zlorrrenirn
alcbo pádonr na obyvatel'ov. ]iorelio\a, svstén zasahuje poc1 záklac11, hospoclárskq brrdov1
a pril'ahlej lniestne,j konrunikácie

Obec Vysoká nad Kysucou, podl'a § 82 ods 7 zákona o ochrane píiloc]y vzne|i
neskoršich predpisov. zvcrejnila infolmáciu o Začatj tohto sprár,neho konania. v ktorom móžu
b!t' dotknuté záujmy oclrrany p:irody a krajlny na Webovom sidle obce \/ysoká nad Kvsucou
dňa ]5 ]1.20]7, \'prislušnej lchote (do siednich píacovnÝch dni od zverejnenia intbrmacie)
nebo]o don]čcné obci Vysoká nad Kysucou pisomnó alcbo elekt.onické potvrdcnie zárimu b}1'
účastnikonr konania v začatorr' správnorl konani.

orgán oclrrany prirody li:tom č, VS -411-1167/20t7-7Kb zo dňa 15.1120l7, podl'a
uslanoÝeni § 2] ods l zákona č 71i1961 Zb o splávnon konani v Zneni neskoršich prec]pisov
nariadi] ústic pojcdnávallia spoi(jné s miestnou obhliadkou v predlnetncj veci

Ustne pojednávania amieitnez]sťovaniesauskutočnilo29.L1.20l7,počasktoréhobo]o
zistené, že drevina po2,1691,616 1161,ýrub. bola v minu]ostj !ysadená nekoncepčne, na pozemkLl
parcela KN-C čislo 866 (;.r.rful|,0lé Ploch}, .t l1cid],u-i.l). V kat ťlzemi Vvsoká nad Kysucou.
\ tesne] blizkosti sta!icb ana rranIci s micstrrou konlllnikjcrou Dór'ody žiadatel'ov o r,ýrub
drevin,v sťt opoclstatnené
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V priebehu miestnej obhliadk1 orgán ochrany prirody r,lkonai meranie obvodu kmeňa
Stromu, zistil jeho zdravotný stav, zhotovil fotodokumentáciu a označii farebným sprejom
drevinu požadovanú na výrub, Z priebehu ústneho pojednávania a miestnej obhliadky bol
vyhotovený zápis orgál ochrany prirody na základe !]h|ášky MŽP SR č, 2412003 Zz_
\rypočital §poločenskú hodnotu drevin určených na aý,rub, ktorá je 930,20 €, Výpočet je
prílohou zápisu,

Učastnici konania boli na mie§te oboznámeni s podkladmi rozhodnutia pred jeho
lrydanin a mali možnosť \yjad ť sa k nim, ako aj k spósobu ich zist'ovania, pripadne navrhnúť
ich doplnenie pod]'a ustanoveni _§ 33 ods. 2 zákona č, 't1,/l967 zb_ o správnom konaní v zneni
neskoršich predpisov. Voči súhlasu s qi,rubom drevin nepodal zásadné námietky nikto
z pritomných,

Na základe r,l,ššie uvedeného orgán ochrany prirody dospel k záyeru, že žiadost'na
r,}rub drevin je opodslatnená, Rozhodol preto o povoleni ťrubu podťa § 47 ods, 3 citovaného
zákona. Zároveň žiadatel'om podl'a ustanoveni § 48 ods, l zákona uložil náhradnú výsadbu
a následnú starostlivosť o rysadené dreviny, ako aj podmient<y r,ykonania čjnnosti podra § 82
ods. ]2 citovaného zákona,

Poučenie
Ploti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie, podl'a § 53 a násl. zákona č.'t l/1961

Zb, o sprá\,nom konani v zneni neskoršich predpisov v lehote 15 dni odo dňa jeho doručeni4
na obec vysoká nad Kysucou,

Toto rozhodnutie možno preskúmať §údom až po vyčerpani riadnych opravných
prostri€dkov

Spráýny Poplatok ý zmlsle zókoka č. ]45/1995 o spráýnych poplatkov ý zheř|l neskořšlch zniek
a doplnkov vo uýške ]0 € (položl<a ]60), bý.]e aplatený žiadate|fui do Poklade obce ylsoka had
Klsllcox, do .loby nadobudnutil práýopldlnosíi lohto rozhodn íia.

Doručuje sa:

Jíí Korček a Mgr. Adrána Korč€ková, obaja 023 55 vy§oká nad Kysucou č_ l03

Na v9domie: (Po ,ladobud,níi práýoplalnosli)
- SIZP odbor inšpekcie a ochrany prirody. Legionárska 223t5, 010 05 Žilina
- okresný úrad Cadca- odbor starostlivostio ŽP, Pa|árikova 9l, 022ol Čadca
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