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Roz odnutie
Obec Vysoká nad Kysucou ako
šn]i orgán štátnej sprály v prvom stupni vo veciach
ochrany prirody podl'a § 2 pi§m. 0 zá
ě. 416/200l Z,z, o prechode niektor,ých pósobností
z orgánov štátnaj sprály na obce a na
územnécelky v zneni neskoršich predpisov a § 69
pism, d) a f) ziikona č. 543/20o2 Z.z, ochrane prirody a krajiny v zneni neskorších p.edpisov
(ďalej len ,,zái<on o ochrane pdrodf'),
základe písomnej žiadosti zo dňa29.09,2017, Ltoru
podal páLn Roman Dočáť,b}tom
koniec č,l2, 023 55 vy§oká nad Kysucou, podťa
§47 od§, 3, §48 ods, 1 zákona č. 54
2 Z.z. o ochrane pitody a kajiny v zneni neskorších
predpisov, v súlade s § 46 zákona č '71/1967 Zb. o splávnom konaní v zneni ne§korších
predpisov, \,ydáva

úhlas
-

žiadateťovi Roman Dočář, b}tom ižný koniec ě.l2, O23 55 Vy§oká nad Ky§ucou, na
výrub 1 k§ drevín, dluh: lipa
(tilia cordata Mill) - s obvodom kmeňa 307 cm,
meraného vo r,"ýške 130 am nad
Ia§túcom na pozemku parceIa KN-C č, 43ll, v kat,
uzemi Vysoká nad Kysucou, druh p
: zastavané plochy a nádvoria. Žiadatel :e
vlastníkom pozenku, na korom drevi požadovaná na
{irub rastie.

V súlade § § 82 od§, 12) zákona o
pfirody, určuje orgán ochrany prirody bližšie
podmienky r,ykonania rnjrubu, zab
Ljúce ochranu prirody a krajiny:

1) yýrub dreviny je žiadatel'
2)
3)
4)
5)
6)

u§kutočniť v obdobi vegetačnéhopokoja (od 1.
októbra do 31, marca),
výrub dreviny žiadateL uskut
na vla§tné náklady po nadobudnutí právoplatnosti
tohto roáodnutia, najneskóí do 1.12.2018_
žiadateízabezpeči, aby pri vý
nedošlo k ohrozeniu zdravia alebo ávotov ťudí.
k poškodedu majetl-u fyzi
os6b alebo právnichých osób,
žiadateťzabezpečí, aby nedošlo poškodeniu díevin, ktoré nie sú určenéna v.foub,
vyíubanúdrevnú hmotu ži
vhodným §pó§obom odstíini a oko]itý te.én \yčisti od
zryškov po ťrube,
za pfipadné škody na majetku
osób alebo právniclqi,ch osób, spósobených pri
qirube dreviny, zodpovedá ži
podla osobitqých predpisov,
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B./
V súIade s § 48 ods. 1 zákona o ochrane prirody je žiadatel'ovi uloženéuskutočniť

nábradnú lysadbu za týchto podmienok:

1) lrsadiť 3 ks odrastených drevin nizko alergénnych pdvodných - domácich, pripadne
osvedčených inrrodukovaných druhov dlevin podl'a vlastného výberu, v kat územi Vysoká
nad Kysucou na pozemku, kony' je vo vlastnictve žadatel'a,
2) výsadbu žiadatel' uskutočni vo vegetačnom obdobi (od 1, aprila do 30. septembra) na
vlastné náklady, v termine do jedného roka po r,rykonani výrubu,
3) žiadatel' znbezpeči §tarostlivosť o nábradnú \"ýsadbu po dobu 2 rokov odo dňa jej
u§kutočnenia, v pripade ryhynutia alebo poškodenia náhradnej qisadby \Tkoná žiadatel
dosadbu,

4) žiadatel' doručína ocU vysoká nad Kysucou, odbor \,T§tavby, doklad

o vykonani

náhradnej výsadby, resp, dosadby,

Z dóvodov rrvedených v § 89 zákoía o ochrane prirody a krajiny móže obec Vysoká nad
Kysucou na návrh účastnikakonania alebo z vlastného podnetu tento súhlas zmeniť alebo
zrušiť.

osobitné predpisy, ako aj ostatné ustanovenia zákona zo§távajú rydanim tohto §úhlasu

nedotknuté,

odóvodnenie
Día 20.09_2017 podal p, Roman Dočáí,b},tom Nižný koniec č. 12, 023 55 Vysoká
nad Kysucou v zmysie § 17 ods, 7 vyhlášky MŽP č,24l2oo3 z. z,, ktorou sa r,ykonáva zákon
č_ 543/2002 Z_ z, o ochrarte píirody a kajiny, žiadosťo lrydanie súhlasu na qirub drevin
rastúcich mimo lesa l k§ lipa malo|i§tá - na pozemL-u paícela č, KN -c 4311 (zastaýallé
plochy d naýoria) v k. ú, Vysoká nad Kysucou, ktory je vo vla§tníctve žjadatel'a, Uvedeným
dňom bolo začatékonanie v predmetnej veci. Dóvod v.jrubu drevin - svojou polohou
zdravotným stavom pIedstawje bezpečno§tné riziko zlomením a]ebo pádom na obyvatel'ov,
plánovaná výstavba (novostavba) rodinného domu, koreňo!"ý systém zasahuje pod základy
plánovanej novostavby RD a pril'ahlých pozemkoch,
a

obec Vysoká nad Kysucou, podI'a i§ 82 ods. 7 zákona o och_rane prirody v zneni
neskoíšich predpisov, zverejnila infoímáciu o začati tohto správneho konania, v ktoíom móžu
bť dotknuté záujmy ochrany píiíodya krajiny na webovom sídle obce Vysoká nad Kysucou
dňa 03 10,2017. V prislušnej lehote (do siedmich pracovných dni od zverejnenia inforrnácie)
nebolo doručenéobci Vysoká nad Kysucou pisornné alebo elektíonické potvídenie áujmu byt
účastnikomkonania v začatom spráVnom konani,
orgán ochrany prírody listom é, ys -344-945120l'7 -Kb zo dňa 03.10.2017, podl'a

ustanoveni § 2l ods, 1 zákona č, 7111967 Zb. o správnom konani v zneni neskoršich predpisov
nariadil ústne pojednávania spojené s rniestnou obhliadkou v predmetngj veci,
Ustne pojednávania a miestne zistbvanie sa uskutočnilo l8,10,2017, počas ktorého bolo
zistené, že drevina požadovaná na výrub, bola v minulosti lysadená nekoncepčne, na pozemku
parcela KN-C čjslo 4311 vkat územívysoká nad Kysucou, ako je uvedené v žiadosti.
Dóvody žiadatel'a o \{írub drevin sú teda opodstatnené, v priebehu miestnej obhliadl§, o.gán
ochrany prirociy \ykonal meranie obvodu kmeňa stlomu, zistil jeho zdravotný stav, zhotovil
slt.ná
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fotodok-umentáoiu aoznačil
sprejom drevinu požadovanú na yýrub, Z priebehu
ústneho pojednávania a miestnej obhli
bol \ryhotovený zápis. Orgán ochrany priíody na
zaklade lryhlášky MZP SR č, 2412003 .z, \,Tpočital §poločen§kj hodnotu dlevin určen]ých na
zaplsu.
\._írub, ktoráje 1400,89 €. V]ipočet je p
osoby boli na mieste obozniámeni s podkladmi
účastnícikonania a
možnosťrryjadriť sa k ním, ako aj k spósobu ich
rozhodnutia pred jeho rrydaním a
ie podťa ustanovení § 33 ods. 2 zakona č. 77/1967
ásťovania, pfipadne navrhnúť ich
predpisov, Voči súhla§u s qfoubom díevin nepodal
Zb, o správnom konaní v znení
zásadné námietky nikto z pdtomných.

Na základe

r,,vššie uvedeného

výŤub díevínje opodstatnená,

zákona. záíoýei žiadateťovi podla
a následnú starostlivosť o rrysadené
od§, 12 citovaného zákona,

ochrany prirody dospel k záveru, že žiadosť na
preto o povoleni $jTubu podLa § 47 ods, 3 citovaného
anoveni § 48 od§, 1 zákona uloži1 nábradnú výsadbu
dny, ako aj podmienky \ykonania činno§ti podťa § 82

oucenle
proti tomuto rozhodnutiu mo
Zb- o správnom konani v znení ne
na obec Vysoká nad Kysucou,
Toto rozhodnutie možno pI
prostriedkov,

podať odvolanie, podla § 53 a násl. Zakona č, 7111967
predpisov v lehote 15 dní odo dňa jeho doíučenia,

až po lryčerpaníriadnych oprarmých
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Mgr. Antdn VareČha
stafosttr obce

spřávn! poplatok v zmysle zákona č. l '1995 o správnych popLatkov vzneni
a doPlnkoý (vo Výške ]0 €- položka ]ó0), bol zaplatený žiadatelbm do poklade
K))sllcou dňa

2 3. ] 0.
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Doručuje sa:
Roman Dočář, Nižný Koniec č, 12, 0 55 vysoká nad Kysucou
Miro§lava Zahatlanová, Ňžný
č, 8, 023 55 Vysoká nad Kysucou
Na vedomie: (po nadobudlluti
- sŽP -odbor inšpekcie a ochrany
- Okresný úrad Čadca- odbor
Pán Romáí Dočář, tlval(r bytom Nižná

)

dy, Legion.irska 22315, 01o 05 znlna
o ŽP, Paláíikova 91, 022ol Čadaa

č_ 12, 023 55 vy§oká nad Kysucou a paDi Miřo§laYe

fvale b}tom Nižná
č, 8, 023 55 Vysoká nad Kysucou, prevzali toto
íozhodnutie osobne dňa 23-10-2017 Zárovei día 23.|02017 prehlási]i, ž€ §a vzdávajú
ia s r,ryznačenímprávoplatnosti tohto roáodnutia
odvolania voči tomuto rozhodnutiu a

z^há'tlanoýá,

dňom 23,10,2017,
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