
Obec VysokánadKysucou
Vysoká nad I(ysucou č.21,5,023 55v soká nad K

j. VS _ 423-11.0312018 -2Kb vo Vysokej nad Kysucou, dňa 12.09.2018
Vybavuje : Ing.Kubačák

Vec:
OZNÁMENIE O ZlČl,;rÍ SPRÁVNEHO KONANIA

A NARIADEI§IE ÚsrNBrro PoJEDNÁvnNra

Dňa 17.08.2018 podal pán PaedDr. Ján Palko, trvale bytom 023 55 Vysoká nad Kysucou 40,

v zrrysle § 17 ods. 7 vytrlášky MrŽP ě, 24/2003 Z. z.,korou sa vy,konáva zíkon č. 5B/2a02 Z. z. o ochrane

pdrody a krajiny, žiadosť o vydanie súhlasu na qi,,rub drevín rastucich mimo lesa - 8 ks javor (Acer) - na

pozemku parcela č. KN -C 311/3 (zastavané plochy a nádvoria) v k. ú. Vysoká nad Kysucou, ktory je vo

vlasfitíctve žiadateía. Uveden;im dňom bolo zaěaté konanie v predmetrej veci. DÓvod qÍ.rubu drevín *dreviny

predstavujú bezpečnostné riziko zlomením alebo pádom na obyvateťov a na majetok, nemoŽnosť vyhotovenia

oplotenia pozemku.

Obec Vysoká nad Kysucou, ako pdslušný organ štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany

pdrody § 2 písm. f) zákona ě. 4161200I Z. z. o prechode niektoých pósobností z orgánov Štatnej správy na

obce a vyššie územné celky a § 69 písm. d) a h) zilkona é, 54312002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, v súlade

s ustanovením § 18 ods. 3 a § 21 zéú<ona ě. 7LlI967 Zb. o správnom konaní v znení neskorŠÍch zákonov,

ozramuje zaěatie správneho konania dotknutým orgánom štátnej správy a nétmym účastÍkom konania

a súčasne nariad'uje na prerokovarrie predloženého návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnou obhliadkou

dňa 27.septembra 2018 (štvrtok) o 10:00 hod.,
so stretnutím pozvaných na Obecírom úrade Vysoká nad Kysucou

a následná bude v.vko4aná miestr_ra obhliadka drevín lra pozemku. la ktorom dreviny rastÚ.

Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť 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 Ústrrom

pojednávaní.

Účastníci konania móžu svoje námietky k návrhu uplatrriť najneskór pri tomto pojednavanÍ.

Ak sa nechá niektory z účastníkov zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú plnú moc s overeným

podpisom.

Organ ochrany pdrody tj,rnto upovedomuje o zaěati správneho konania, v ktorom mÓŽu bť dotknuté

zbljmy ochrany pdrody a krajiny chrárrené v menineskorších predpisov.

Združeniq ktoré podťa § 82 ods.6 zákona formou predbežnej žiadosti písomne požiada orgán ochrany

prírody o účasť v bližšie nešpecifikovaných správnych konaniachje účastníkom tohto konania, ak podla § 82
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písomne alebo elektronicky (na adresu prer!*ostai?š-\vysakarra*kysucou.sk), potvrdí svoj záujem

bý účastníkom v tomto sprármom konaní. Potvrdenie musí byť doručené na Obecný Úrad Vysoká nai
Kysucott a to v lehote do 7 dní od zverejnenia tejto informácie na intemetovej stránke
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Mgr. Anton Varecha
starosta obce

Doručuje apozyvasa:
PaedDr. Ján Palko, trvale bytom 023 55 Vysoká nad Kysucou 40

Milan Hasil, trvale bytom 023 55 Vysoká nad Kysucou II74


