
Obec VysokánadKysucou
_ Vysoká nad Kysucou č.215, 023 55 Vysoká nad Kysucou
C.j. VS - 455-1190/2018 -4Kb vo Vysokej nad Kysucou, dňa 02.10.2018
Vybavuje : Ing.Kubačák

Vec:
OZNÁMENIE O ZIČXríSPRÁVNEHO KONANIA

A NARIADBNIB ÚsrNnrro PoJEDNÁvaNra

Dňa 02.10.2018 podala pani Božena Mičutková, trvale bytom 023 55 Vysoká nad Kysucou 322,

v zmysle § 17 ods. 7 lyhlášky tUŽP e . 2412003 Z. z.,kíorou sa vykonáva zitkon ě. 543/2002 Z. z, o ochrane
prírody a krajiny, žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa - 1 ks smrekovec opadavý
(Larix decidua) - na pozemku parcela č. KN -C 1856/1 (zastavané plochy a nádvoria) v k. ú. Vysoká nad
Kysucou, ktoqý je vo vlastníctve žiadateťky. Uveden;fon dňom bolo začaté konanie vpredmetnej veci. Dóvod
qfoubu dreviny -drevina predstaluje bezpečnostné riziko zlomením alebo pádom na oblvateťov a na majetok,
koreňový systém poškodzuje základy priťahlého RD, hospodárskej budovy.

Obec Vysoká nad Kysucou, ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany
prírody § 2 písm. fl zákona ě. 41612001 Z. z" o prechode niektorlýclr pósobností zorgénov štatnej správy na
obceavyššieúzemnécelkya§69písm.d)ah)zákonač.543/2002Z,z.oochraneprírodyakrajiny,vsúlade
s ustanovením § 18 ods. 3 a § 21 zákona č. 7111967 Zb. o správnom konaní v meni neskorších zákonov,
oznamuje zaěatie správneho konania dotknutým orgárrom šátnej sprály a známl,rn účastníkom konania
a súčasne nariad'uje na prerokovanie predloženého návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnou obhliadkou

dňa 1ó. októbra 2018 (utorok) o 10:00 hod.,
so stretnutím pozvaných na Obecnom úrade Vysoká nad Kysucou

a následná bude {vkonaná miestna obhliadka drevín na pozemku. na ktorom dreviny rastu.

Do podkladov rozlrodnutia je možné nahliadnuť pred dňom ústneho konania na Obecnom úrade vo
Vysokej nad Kysucou, č. dv. 23, viradných hodinách vpondelok, streda a piatok atakisto pri ústnom
pojednávani.

Účastníci konania m6žu svoje námietky k návrhu uplatniť najneskór pri tomto pojednávaní. Ak dotknutý orgán

štátnej správy alebo účastník konania v určenej alebo predlženej lehote, (o ktoru musí požiadať prislušný
organ št, správy), neozná,rni svoje stanovisko k qýrubu drevín, má sa za to, že s qirrubom drevín ním
sledovaných záujmov súhlasí.

Ak sa nechá niektoqý z účastníkov zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú plnú moc s overeným
podpisom.

Organ ochrany pdrody týmto upovedomuj e o zaěati správneho konania, v ktorom móžu byt' dotknuté
záujmy ochrany prírody a krajiny chránené v znení neskoršich predpisov.

Združenie, kíoré podťa § 82 ods.6 zákona formou predbežnej žiadosti písomne požiada orgátr ochrany
pdrody o účasť v bližšie nešpecifikovaných správnych konaniachje účastníkom tohto konania, ak podťa § 82

ods.3 zákona písomne alebo elektronicky (na adresu §í§*rí}§!íťÉt_._$a;pkxr*rdk::_r_u§.:§}1.",,_*), potvrdí svoj záujem
byt' účastníkom v tomto správnom konaní. Potwdenie musí byt' doručené na úrad Vysoká nad

i stránke

Varec

Doručuje sa:

Božena Mičutková, trvale bytom 023 55 Vysoká nad Kysucou 322

obce

Kysucou a to v lehote do 7 dní od zverejnenia tejto informpcie na
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