
obec VysokánadKysucou
vysoká nad Kysucou č'215, 023 55 Vysoká nad Kysucou

Čj' vS _ 455-1241/2018-4va
n)bavuje : Msr. Anro Vate.ho

vo Vysokej nad Kysucou, dňa 16'10.2018

ROZHODNUTIE
obec Vysoká nad Kysucou ako príslušný olgán štátnej sPrávy v prvom stupni vo

veciach ochťany PIíIody podla $ 2 písm' Í) zritona č. 41612001z.z. o ptechode niektoIých

Pósobností z oťgánov štátnej sPlávy na obce a na vyššie územné cc\ v znení neskorších

predpisov a $ 69 písm. d) a Í) zátona č. 543l2aO2 Z'z. o ochrane prírody a kÍajiny v znení

neskorších predpisov (dalej ten,,záton o ochrane prírody"), na základe písomnej žiadosti

zo dňa 02'10'2018, ktont podala pani Božena Mičutkoví tNale bytom 023 55 Vysoká nacl

Kysucou 32? podLa s 47 ods. 3, s48 ods' 1zálona o ochrane prírody a krajiny, v súladess
46 z|*onač.7L11967 zb. o splávnom konarlí v znení neskolšíů predpisov, vydáva

súhlas

žiadatel'ke - paňi Božene Mičutkovej, trvale býom 023 55 Vysoká nad Kysucou 322,

na výrub 1 ks dlevín:
- druh a počet drewín: 1 ks smlekovec opadavý (Larix decidua Mill.) -

s obvodom kmeňa 120 cm' meraného vo ýške 130 cm nad zemorq

rasúci na pozemku mimo lesa - parcela KN-c č. 1856/1 v kat. území Vysoká

nad Kysucou,

- druh pozemku: zastaoané plochy a nádvoria.

žadatelka je vlastníkom pozemku, na ktoíom drewina požadovaná na ýrub rastie'

V sr ade s $ 82 ods. 12) zákona o ochrane prírody' určuje orgán ochrany prírody

bližšie podmienky lykonania ýrubu, zabezpečujúce ochlanu prírody a krajiny:

1) výrub dřevín je žiadatelka povinná uskutočniť v období vegetačného Pokoja (od 1.

aktóbfa da 31.fiarca.), naineskór však do 31.03'2019.

2) výrub dlevín žiadatelka uskutoční na vlastné náklady Po nadobudnutí
plávoplahosti tohto loŽhodnutia,

3) žiadatel'ka zabezpeči, aby pri výrube ncdošlo k ohrozeniu zdlavia alebo životov
ludí, k Poškodeniu majethl Íyzických osób alebo právnických osób,
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4) žiadatelka zabezpečí, aby nedošlo k poškodeniu dřevír! ktolé nie sú ulčené na

ýrub,
5) vyrúbanú dlevnú hmotu žiadatelka vhodným spósobom odstráni a okolitý telén

Vyčistí od zvyškov po výrube,

6) za prípadné škody na majetku Íyzických osób alebo právnických osób, spósobených

pri výrube dreviny' zodpovedá žiadatelka podLa osobitných pledpisov.

B./

V srr]ade s $ 48 ods' 1 zákona o ochrane prírody je žiadatelke tr]ožené uskutočnjť

náhradnú ýsadbu za ýchto podmienok:

1) vysactiť 2 ks odlastených dlevín nízko a1ergénnych póvodlých _ domácich, Plípadne
osvedčcných intÍodukovaných clruhov drevín podLa vlastného výbeIu, vkat' ílzemi

Vysoká nad Kysucou na pozemklL ktolý je vo vlastníctve žiadate]'ky,

2) výsadbu žiadatelka uskutoční vo ve8etačnom období (od 1. apríld do 30. septembfa) na

vlastné náklady, v temíne do jedného loka po vykonaní výnrbu,

3) žiadateLka zabezPečí starostlivosť o nlrtrradnú výsadbu po dobu 2 rokov odo dňa jej

uskutočnenia, v prípade vyhynutia alebo poškodenia náhradnq výsadby vykoná

žiadatelka dosadbLr,

4) žiadatelka doručí na ocÚ Vysoká nad Kysrrcou, odbor výstavby, doklad o vykonaní

náhladnej výsadby, rcsP' dosadby-

Z dóvodov uvedených v $ 89 zákona o ocfuanc plíIocty a krajiny móže obec Vysoká

nad Kysucou na návrh účastníka konania alebo z vlastného podnetu, tento súhlas zmeniť

alebo zrušiť.

osobitné predpisy, al<o aj ostatné ustanovenia zákona zostávajú vydaním tohto

sťlhlasu nedotknuté.

odóvodnenie
Dňa 02'10'2018 podala pani Božena Mičutková, tlva]e bytom 023 55 Vysoká nad

Kysučou 322, v zmysle $ 17 ods' 7 vyhtáŠky MŽP č. 24l2oo3 z' z', kÍofolll sa vykonáva

zákon č. 54312002 Z. z. o ocfuarle príIody a klajiný žiadosť o vydalaie súhlasu na výrub

dreviny lastúcej mimo lcsá' na pozemku parcela č' KN _C 785617 (zdstavané ploch'LJ a

náÍ1pofia) y k.Íl. Vysoká nad Kysllcou, ktolý je vo vlastníctve žiadaťel'ky 1ks gmÍekovec

opadavý (Lalix decidua Mi11') - s obvodom kmeňa 120 cm meraného vo výške 130 cm nad

zemou,

Uvedeným driom bolo začaté konanie v predmetnejveci.
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Dóvod ýrubu dreviny uvedený v žiadosti - svojou Polohou a zdIavotný.I stavom dleviny

pledstavuje bczpečnostné ťiziko zlomením alebo Pádom na obyvatelov, koťeňový systém

ohrozrrje prevádkyschopnosť irržinierskych sieti.

obec Vysoká nad Kysucou, podla $ 82 ods. 7 zákona o ochlane prírody v zncní

neskorších PledPisov, zvelcjnila infolmáciu o začatí tohto správneho konani4 v ktolom

móžu byť dotknuté záujmy ocfuany p lody a krajiny na \nr'ebovom sídle obce Vysoká nad

Kysucou Clňa 02'10.2018' V prístušnej lehote do siednich dní od zvcrejnenia LÍormácie

nebolo doručené obci Vysoká nad Kysucou písonrné alebo eloktÍonické potvldenic záujmu

byť írčastníkom konania v začatom sPrá\,'nom konaní.

olsán ochrany príIody listom č. Vs_{55-119o/2o18-3Kb zo 02.10.2018, podla

ustanovení s 21 ods' 1 zákona č.7111967 Zb. o správnom konaní v znení ncskorších

PledPisov nariadil ústne pojednávania spojené s miestnou obh1iadkou v Predmetnej veci'

Ústne pojedrrávanie a miestne zisťovanie sa uskutočnilo 16.10'2018, počas ktorého bolo

zistené, že dóvody žiarJatel'ky o výrub dreviny sú oPodstatnené - drevina bola vysadcná

nekoncepčne, je vysadená v tesnej blízkosti PIi zásobovacom vodovodnom potrubí, čím je

ofuozená pťevádkyschopnosť tejto inžinietskej sietc' KoIuna stromrr presahtrje nad susedné

ncImuteLností a keďže stťon lastic v zastavanom í1zemí, je vystavený silným veterným

Podrnienkam, pledstavuje riziko, že Pádom spósobí škody na susedných

nchnutelhostiach, Plípadrle predstavuje riziko bezpečnosti obyvatefov.

V priebehu miesmej obhliadky orgán ochrany prírody vykonal meíanie obvodu kmeňa

stlomu, zistil jeho z.lÍavotný stav a zhotovil Íotodokumentáciu dreviny požadovanej na

výrub. Z pric$ehu ústneho pojednávania a miestncj obhliadky bol vyhotovený zápis. olgán
ocfuany pIirody na základe vyhlášky MŽP sR č. 24l2o03 z.z. ýypočítal spoločenskú

hodnotu dlcvín ulčených na výIub, ktoÍá je 656,57€' výPočet je prílohou zápisu'

Účastníci konania a zúčastnené osoby boli na mieste oboznámení s podkladmi

rozhodnutia pled jeho vydaním a mali možnosť vyjadťiť sa k ním, ako aj k spósobu ich

zisťovania, PríPadne navlhnúť ich doplnenie podl'a ustanovení $ 33 ods.2 zálona č.

7111967 zb. o spIávnom konaní v znení neskolších predpisov' Voči súhlasrr s výrubom

dlevín nepodal námietky nikto z prítoÍnných'

Na zállade vyššie uvedcného orgán odrrany p lody dospel k záveru, že žiadosť na

výrub dreviny je opodstatnená' ILozhoclo] Pleto o povolení výrubu podla s 47 ods. 3

citoYaného zákona' Zároveň žiadateťke PodLa ustanovení s 48 ods. 1 zátona uložil
povimosť uskutočniť náhÍadnú výsadbu a následnú staíostlivosť o vysadené dreviny, ako

a' podmierůy vykonania činnosti Podla s 82 ods. 12 citovaného zákona'

Poučenie
Ploti tomuto ťozhodnutiu možno podať odvo]anie' podla s 53 anasl. zákona č.

71/196? zb. o sPrálŤrom konaní v znení neskorších predpisov v lehote 15 drí odo diía jeho

dolučenia na obec Vysoká nad Kysucou.
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Toto Íozhodnutie možno pleskúmať súdom až po ryčerpaní dadnych opÍavných
prostriedkov.

Sprauny poplatok o zmys]e zakona č:."I45lIďg5 o správnych poplatkov 1) zaení neskotších z:tnien

a doplnkov klo \'nJške rc € potožka 160), bude zaplatený žiadatelkou do Poklade obce vysoká flad

Kysucou, do doby nadobudr11tia pfávoplatnosti tohto tozhodnutia.

Doručuje sa:

Božena Mičulkovó trvďe bytom 023 55 vysoká nad Kysucou 322

Na vedomie: @o 11t\dobud111ltí právoplatnosti)

- sze -oaoo, i-f'ip"t cie a ocfuany prirody' Legjonárska 223t5, O|o 05 Ži|Ú\a

- okresný ú rad Čadca- odbor starost Livostj o z P, PaláÍikova c l, 022 0l Cadcd
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