Obec

VysokánadKysucou

Vybal,ttje : Ing.Kubačók tel, 0905 507 064

Vec:

ozNÁvrnNIE o ztčrrispnÁvNnno KoNANIA
A NARIADENIE úsrNnrro po.rnnnÁVANIA

Dňa 14.IL20I7 podali Mgr. Adriana Korčeková a Ján Korček, obaja bytom 023 55
Vysoká nad Kysucou 103, v zmysle § 17 ods. 7 vyhlášky YrŽP r,. 24l2OO3 Z. z., ktorou sa
r,ykonáva zákon ě 5Bl2a02 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadosťo r,ydanie súhlasu na ýrub
drevín rastúcich mimo lesa -1 ks lipa malolistá - na pozemku parcela č. KN -C 366 (zastavané
plochy a nádvoria) v k, ú. Vysoká nad Kysucou, ktoý je vo vlastníctve žiadateíova. Uvedeným
dňom bolo začatékonanie v predmetnej veci. Dóvod v!rubu drevín - koreňový systém zasahuje pod
zák|ady hospodárskej budor.y, poškoduje spevnené plochy a pril'alrlú miestnu komunikáciu. Koruna stromu
poškodzuje HB.

Obec Vysoká nad Kysucou, ako príslušnýorgán štátnej správy v prvom stupni vo
veciach ochrany prírody § 2 písm. f) zákona ě. 41,612001 Z. z. o prechode niektoých pósobností
z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územnécelky a § 69 písm d) a h) zákona č. 54312002 Z. z
oochrane prírody akrajiny, vsúlade sustanovením § 18 ods.3 a § 21 zákonač.7111967 Zb.
o správnom konaní v zneni neskoršíchzákonov, oznamuje začatie správneho konania dotknutým
orgánom štátnej správy a známym účastníkomkonania a súčasnenariaďuje na prerokovanie
predloženéhonávrhu ústne pojednávanie spojené s miestnou obhliadkou
dňa 29. novembra 2017 (streda) o 10:00 hod.,
so stretnutím pozvaných na Obecnom úrade Vysoká nad Kysucou
následná
a
bude vykonaná miestna obhliadka dreviny na pozemku. na ktorom drevina rastie,

Do podkladov rozhodnutia je možnénahliadnuť 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.

Účastníci konania móžu svoje námietky k návrhu uplatniť najneskór pri tomto pojednávaní. Ak
nechá
sa
niektory zúčastníkovzastupovať, predloží jeho zástupca písomnúplnú moc s overeným
podpisom.
Orgán ochrany prírody týmto upovedomuj e o začati správneho konania, v ktorom móžu byt
dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené v zneni neskorších predpisov,
Združenie, ktoré podl'a § 82 ods.6 zákona formou predbežnej žiadosti písomne požiada orgán
ochrany prírody o účasťv bližšienešpecifikovaných správnych konaniach je účastníkomtohto

konania,

ak podfa § 82 ods,3 zákona

preclnostai-í,,l)rl.vsokanaclkysttcou

písomne alebo elektronicky

(na

sk), potvrdí svoj záujem byt účastníkomv tomto správnom

adresu
konaní.

Potvrdenie musí byt doručenéna Obecný úrad Vysoká nad Kysucou a to v lehote do 7 pracovných
dní od zverejnenia tejto informácie na internetovej stránke tvwlv,r,}.,so}<anadk},sttctru.sk.
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Doručuje a pozýva sa:
Mgr. Adriána Korčeková a Ján Korček, obaja 023 55 Vysoká nad Kysucou 103

,recha
ce

