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ROZHODNUTIE
obec vysóká nad Kysú.ou ako Prislušný or8án štáhej správy vPíon sfuPni vo
vecia.h o.hrdy Prlrody Podh § 2 Pisn, zákona č, 416/200] z,z. o Prcchode niek|órý.h
pósobnoslj ? oraánov šiáhcj šprávy na obcc
' a na vyššic úmécelky v žnenl neskoéich

predPisovas69PGň,d)áozákonač.5€/2002Z.z,oochraePrirodyá}rajinyvzn€ni
neskoršió PredPisov (d'alcj lén,,zákon o o.hiee Pr]iody") na základ€ pisomej žiadosti
zó dňa 12o9,2o1& ktorú Podar pán Rudolf snižil, irval€ byton 023 55 vysoká nad
Kysucou 299, Podl'a § 47 ods, 3, § 43 ods, 1 zá&om č, 543/2002 Z.2, o o.hre. prlrody a
lfijiny v zneŇ n6kóJši.n predPisoÝ v súlade s § 46 zálon a é. ?1/796? zb ó sPláfrú
konani v zneni n6koršich pr€dpGov,

vydáva

§úhlas
žiadatelbvi - Pánovi Rudolfovi smižikovi, truale bytom 023 55 Vysóká nad Kysuco!
299, ná ýý"ub 2 ks drcvín:
druh o Počet drevin:2 ks liPa ňalolfutá ("Ťilia.ordéta Mill,) - s obvodom

-

_

.m, nelaného vo ťýške130 .m nad zemou,
rasnjL.i.h na Pozemlx miňo zastaveého územia obce Vysoká nád Kysucou,
Par.€la KN-c č. 1953/1, v kat, územi vysoká nad Kysu.ol,,
kmeňa 244 .m a 160

dính pózúký: zqslalané Plach!

Ža<]at€l'je

a

nód@ria.

vlastnikom Pozemku, na ktorom dlďiny Požadovanéna VýJub raďú

A.l
v §llade s § 82 ods, 12) zákona o ochlane Pnlod, ulčuje or8lán ochlany Plnody
btžšj€ Podmjenky lTkonania výrubu, žabezPefujúceoóranu Prnody a klajjíy:
výrub drevín j. žiádáiél lovimý uslQtočniť v obdóbl ve8elamého pókója (od 1,
lklóbfu da 31,frarca, ), najn!§\o! !ša!!o3!.9920l9]
2) výrub drevin žiadalcl' Uskutočríná vlashé nán]ady Po mdóbudnuti PrávoPlahosti

])

tóh to

íozhódnú tiá,

3) žiadatcl 2abczPcči, aby Při výrubc n.došLo k ohrozennlzdravia
4J

alebo životov ludi,

k Poškódcniu najctku fyzickýcn ósób ár.bo Právni.rý.h osób,
žiadJt I ž,b.,zpeči, aby výrlboň dícvin ncdóšlo k ohlozenie .estnej

5) ži.darclla žab.zPcčl,.by n.dóšlo

k

pr€ňálky

na

Poškodcniu dro,in, kloré nie sú !íčenéna

6) vynibánú drenú hhohr žiJ.lJlel'vhodným sPósobom odstíáni aokolilý i.rón
vyósti od zvyškov Po výrube,
7) za PríPadnéškodyna maj€tku ryzických osób alebo Přá,nický.h ó sób,
Pri výn,be dlevjny, zodPov€dá žiadai.l Podli osobihýcn predPisóv,

šPós obených

B./

v súLlade 5 § 48 ods, 1 zálona o o.hJme Prúody je žiad.t€l'ovi uložméuskutočIiť
náimdnú výsadbu za bkhto podmienok
rasadiť4 k5 odraslených drcvin nizko alcr8émy.h póvodný.h domá.ich, pripadnc
osvedčených introdukovaných druhov drevin podlá vlastného ýýberú, vkát, úzeni
vysoká nad Kys! co! na Poz€mro, korý je v o v láslil ctve ži adatel'a,
2) výsadbu žiadalel'u9kutočTi vo ve8etaóom obdobi (od 1, rplíh da 3a *Pbnbfl) na
vl6tné náklady, v teminé do j.<lného roka Po vrkonai výrubu,
3) žiadatcl zabezPeči stďosllivosť o naúadnúvýsadbu po dobu 2 lokov odo dna jej
uskutóčn ni4 v PriPád. vyhynutia álóbo Poškodenia nriDdnej výsadby vykoná
1)

4) žiadaic] doručl na o.Ú vysol(á
nl,irádnoj vý§ádbý rešp dosadby

Md Kysucou, odbor výýávby, douad

o Vykonani

z dóvó.tdw uv.d.ný.h v § 39 zákoná o óchrúé Priródy á krajiny ňóžc óbcc Vysoká
nad kysucou na návrh účástni}jkóňónia a]ebo zvláshého Pódnetu, tcnto súlr]as zficniť
osobjtné prcdP§y, ako aj ostalné lsla.ovmja zákona zosláwajú vydaún tohto

odóvodnenie
Dňa 1209,2013 Pódal pín Rúdolísmiži\, trvalebytom 023 55 Vysoká nad Kysucou
299, v zmysl€ § u ods, 7 vyhlášky MŽP č, 24l2oo3 Z, ž., ktorou sa vykonáva zákóí č.

Z, z. o oórúc PiIrody a krajjny, žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dr€vin
rahj.ich mimo lesa na Pozenku Parcela č, KN { 'l9s3/1 (zdšldúd ó plóčh! d náaúlia)
543/2002

k(l. VysoIqj nad Kysu.oq kbrý je vo Vlótni.iv. žiádalela 2 k§ liPa n2lolistá (Tiliá
cordala Mill ) _ s obvodom tmeňa 244 .m a 160 m, ňeraíéhó ýo výŠke 130 m nad zmou
Uvedeným dňón bolo začatéionanie v piednemejve.i,
v

Dóvod výfubu drevín uv€d€ný

žiadosti svojou

Potohou a zdiavotnýn slavom dieviny
na budový
Predstavúj,:i bczPcčnostné riziko zlomenim alébo Pádon fu obyvaiclov
r<oreňový systóň Poškodzuje záklády RD, HB apovich štáhej cesty ll/487, nakolxo
UÝedenó §iromy rasni v i.h tcsncj blzlosti

v

a

ob€c vysoká md Kysuco!, Podlb § 32 ods. 7 zákona oochr c Plirody vznmí
neskoršícn PredPisov, zverejnila inJórmáciu o začati tohto sPrán€ho konania, v lfurom
nóžu byť doltnulé záujny ocfumy prírody a krajiny na webovon sidle ob.e vysoká nad
Kyslco! drla 17,09.2013. V PrlsluŠnej lehoto dó šiedňich dni od zverejn€nia infonácie
@bolo doručenéobci vysoká nad Ky cou Pisomé al€bo elekironické Potvrdenie záUjmu
byť účashíkomkónmjá v záčaton sPrávnon tolHi,

orgán ó.hrmy prilody listom č, v5427,1110/2013,3Kb zo 17,09,20]3, Podlb
ustmovei1 § 21 od§, ] zákona č, 71]'1967 zb. aspíáýnofr konani v žnénlnešlórši.h
PredPisov nariádil úsine Pojednávmja sPojené s mistnoú obh]ia.tkou v Piertňetnej veci,

Úšnó Pojednávaoi€

amiesLle zjsťovmje sa uskltočnilo 2s.o9,201& Počas ktorého
bolo zi§t€né, že dóvody žiadatel'a o výfrb drcvin sú oPodstahené - dleviny boli vysad€né
nekoncePčne, v rcsnaj b]lzkosti rodinného domu, hosPodláB*ej budovy a v blizkosti št,
cesty lll437, v bMej blizkosti sú aj nadzemé vedenia inžjnicrstych šjcti, Koreňový syštén
Porušujé zákrady bliz]<y.n budo!,
V prj.bahu niestnej obhliadky orBán ocfumy prí,ody vykonat ňeranie obvodov *freňov
9tioňov, zi9til i.h zdlavotný stav a2holovil íótodokúúiáciu drevin Požadov ých na
výrub, z Priebehu ústneho pójadnávaia a niesbq obhliadky lol vyhotovený záPis. o!8án
o.hray Prirody na žáklade vyhlášky MŽP sR é. 24l20o3 z.z vyPočital sPoločenstú
hodnolu dlďin účcnýchna výrub, któiá je 2.o9rl1 € výpočet je prilohou záPcú,
Účastnici konmja a zúčašhrďéosoby boli @ mieste oboňám61 sPodkladňi
lozhodnuiia Pr€d jeho vydaím a ňali možnosť vyjadriť sa t nim, ako aj k sPósobu i.h
?islbv ia, pr]Padne naÝihnúťj.h doPlnďi€ Podlá usťanoveni § 33 ods, 2 zákon. č,
7111967 zb. o šprávnom kolÚi v znenl n€9koršich Pre.tPisov, Voči súnr6u s výrubon
drcvin nePodal zása.tnó námi€lky

nikto z Pritonný.h.

závm, ž. žiadóšťna
výrub dreviny jc oPodslahená, Rozhodol prďo ó povolcní výrubu PódLi § 47 odš,3
citoÝmého zákona, žáioveň žjadaielbvi pódla ústaíóvmi § 4a ódš, ] zákóna nlóžil
Na zánbdé vyišie uwedďého oisán o.nrmy príródy dóspél

k

povinnosť uskuloóiť náúadnlt výšadbu a následnú stárostlivosť o vysádené dleviny, ako
aj Podmjenly vy(onmiá čimo9ti Podla § 32 ods. ] 2 .itovaného zákona

Poučenie
Pioti tomulo rozhodnu|iu ňožno Podaí odÝólmié, pódlá § 53 anól. zárona č
7111967 zb. o sPrávnom koneI v zneni n6koršI(h prédpi§ov v l.hoté 15 dni odo dňa jeho
dofučenia, na obc. vysotá nad Kysucou,
Tóto rózhodnútie možno prestúmať 9údoň až po

vyčeípi nadnych

splót,,ý wla|ok ,zfulFk 2itúna č, iařElF-;,Ftňycn whftbo
pdložka 160, buk úpl4khý žiad,telbn, dó
d daPlhka. (!o !!jšk. 10 €
k!ýúú.d. lt,b! addób dhllld prtúoplr,Ýalli,oL|ó rczhot]., l,d.

ll,udolí smižik, tN.le bytom 023 55 vysoká nad (ysu.ou 299
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