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Obec VysokánadKysucou
íad Kysucou č,215, 023 55 Vvsoká nad K

vo Vysokej nad Kysucou, dňa 17.09.2018
Vybavuie : Ing.K bačak

vec:
oZNÁMENIE o zAč.c.Ti spRÁr'lltHo KoNANIA

a NanraonrrT B ÚSrNruo poltnNÁvaNn

Dňa 12,09,2018 podal prin Rudolf Smžft, trvale b}tom 023 55 vysokí nad Kysucou 299, v zn}§le

§ 17 ods, 7 lryNášL] MŽP č. 2412003 z. z,, kiorou sa lykortáva zi'Kú č, 54312002 z- z. o ockane pdlody

a krajiny, žadosť o .vydanie súhlasu rra l"jrub drevín rastúcich mimo lesa _ 2 ks lipa malolistá _ na pozernku

p-"ib e, xx -c tlss/I (zastavané ptochy a ,ádrona) v k, ú. Vysoká nad Kysucou, ktoryi,je vo vlastíctve
iadatel,a. Uvedeqim dňom bolo začate konarie v predmebej veci, D6vod,yýrubu drgvín _dŤeviny predstawjú

bezpďnoshé íiziko zlomením alebo pádom na obwatel,ov a ía majetolq koreňo{ý systém poškodzuje zíklady

pril'ahlého RD, hospodarskej budoly a poÝŤchu šáfiej komunikicie,

obeo Vysoká nad Kysucou, ako prislušný orgán šLátnej spíárT v prvom stupni vo veciach ocbrany

prirody § 2 pism, f) zákona č, 41612001 Z. z, o prechode niektoqých pósobností z o€ánov štátnej sprály na

otce a r,]Siá r;zemne c.ellT a § 69 písm. d) a h) zik§na ě. 543t2002 Z. z. o ockane prirody a kajiny, v súlade

s ustanoverrim § 18 ods, 3 a § 2l zíkona č, ,7Ir,967 zb. o splá,v,nom konani v aení neskoršich zíkonov,

oznamuje zač,aiie sprár,rreho konania dotlnutým orgánom štátrrej sprály a aúmym účastní(om konania

a súčasne nariad,uje na prelokovanie predloženého návrhu úsme pojednávanie spojené s mieshou obhliadkou

Do podkladov roáodnutia je mohé nal iadnuť pred dňom ústneho konaJria na Obecnom úmde vo

Vysokej nad Kysucou, č. dv, 23, v úradných hoditich v pondelolq streda a piatok a takisto píi úshlom

pojedmlani,

účasmíci konania móžu svoje námietky k nálthu uplatniť najneskór pd toňto pojednávaní. Ak dotlgutý ofgán

š6tnej sprary alebo účastnik konania v určenej alebo predlženej lehote, (o koru musi požiadať prislušqi

o.gan St. ,piaoy), noozriiLrrri svoje stanovisko k \"ýTubu drovi& rnii sa za to, že s 1"rTubom drevín nim

sledovarrých záuimov súblasí,

Ak sa nechá nieldoqý z úča§tníkov zastupovať, prcdloži jeho zástupca pisoíínú p]nú moc s overcn:fon

podpisom,

orgrin oclťany pírody qýmb upov§domuj€ o začatí spnirT ho korrani4 v korom móžu bl dotknurc

záujmy ocbrany pdrody a kajiny chrárcné v zneni noskofiich predpisov.

Združenie, koré podlb § 82 ods,6 zákona formou predbežnej žiadosti písomne požiada orgán ochrany

píirody o úča5ť v bližšie ,rešpecifikovaných spnírT rych konaniach je účastníkom tohto konania, ak podla § 82

od..3 ,ákono pi.o,,ne aleboi)ektronick,v Qra aclresu prtdnoJ lit ii \,] s.lirnnr]\) srrcort. §L), potvrdi slqi záu]cn

blť účastníkom v tomto sprá1Ťlom konani, Po&Ťd6nie musí byť doručené na o úrad v.vsoká nad

K!,sucou a to Ý |ehote do 7 dní od

$^!1!],loliuri dl} lllcolj s!,
i strán}e

Doručuje a po4ha sa:

Rudolí smřík, fiale b},tom 023 55 Vysoká nad Kysumu 299

Pavol Kovalill trvale b}tom 023 55 vysoká nad Kysucou 296

dňa 28.septembra 2018 (piatok) o 10:00 hod.,

so stretnutím po4aq]ich na obecnom úrade vys


