Obec

VysokánadKysucou

nad Kysucou

j,

Vs

_ 48- 88/2018

č.2l5, 023 55 Vysoká nad

-lKb

K

vo Vysokej nad Kysucou, dňa

3

1

.0

1

.20

1

8

Vybavuje : Ing.Kubačák

Vec.

ozNÁMENIE o začnrÍspRÁ\rNEHo KoNANIA
A NARIADENIE ÚsrNrrro PoJEDNÁvaNrn

Dňa 30.01.2018 podal pán ŠtefanBebčák, trvale bytom 023 55 Vysoká nad Kysucou 1304, v zmysle
§ i7 ods" 7 vyhlášky VŽP r,,24l2O03 Z. z.,ktorou sa vykonáva zilkon č. 54312002 Z. z. o ochrane prírody
a krajiny, žiadosťo vydanie súhlasu na ýrub drevín rastucich mimo lesa -5 ks smrek obyčajný, 3 ks
čerešňavtáčia, 4 ks jaseň štíhly- na pozemku parcela č. KN -C 1801 (trvalé trávnaté porasty) v k. ú.
Vysoká nad Kysucou, ktoý je vo vlastníctve žiadateťa. Uvedenj.rn dňom bolo zaěaté konanie v predmetnej
veci, Dóvod ýrubu drevín - náletové dreviny predstavujú bezpečnostné riziko zlomením alebo pádom na
obyvateťov a na majetok susedov, nemožnosť obhospodarovať pozemok podťa určeného účelu.

Obec Vysoká nad Kysucou, ako príslušnýorgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany
prírody § 2 písm. í) zikona ě. 4161200I Z. z. o prechode niektorlých pósobností z orgámov štatnej správy na

obcearyššieúzemnécelkya§69písm.d)ah)zákonaě.54312002Z.z.oochraneprírodyakrajiny,vsúlade
s ustanovením § 18 ods. 3 a § 2l zákona ě. 7111967 Zb. o správnom konaní v zneni neskorších zákonov,
ozrramuje zaěatie správneho konania dotknu!fon orgánom štátnej správy

a

znám5rm účastníkomkonania

a súčasnenariaďuje na prerokovanie predloženéhonávrhu ústne pojednávanie spojené s miestnou obhliadkou

dňa 13.februára 2018 (utorok) o 1,0:00 hod.,

so stretnutím pozvaných na Obecnom úrade Vysoká nad Kysucou
a následná bude v.vkonaná miestna obhliadka drevín na pozemku. na ktorom drevin!, rastu.

Do podkladov rozhodnutia je možnénahliadnuť pred dňom ústneho konania na Obecnom úrade vo
Vysokej nad Kysucou, č. dv. 23, viradných hodinách vpondelok, streda a piatok atakisto pri ústnom

pojednávaní.

Úěastníci konania móžu svoje námietky k návrhu uplatniť najneskór pri tomto pojednávaní.

Ak sa

nechá niektory z účastníkovzastupovať, predložíjeho zástupca písomnúplnú moc s overeným

podpisom.

Organ ochrany pdrody qfinto upovedomuje o zaěatí správneho konania, v ktorom móžu
záujmy ochrany pdrody a krajiny chránené v zneni neskorších predpisov.

bý

dotknuté

Združenie, ktoré podťa § 82 ods.6 zákona formou predbežnej žiadosti písomne požiada orgán ochrany
prírody o účasťv bližšie nešpecifikovaných správnych konaniachje účastníkomtohto konania, ak podťa § 82
ods.3 zákona písomne alebo elektronicky (na adresu prednrrsta8v:-sokanadk_vsucotr.sk), potvrdí svoj záujem
byť účastnikomv tomto správnom konaní, Potvrdenie musí byt' doručenéna Obecný úrad Vysoká nad

Kysucou

a to v lehote do 7 dní od

zverejnenia tejto informácie

na

t+rlrv r,),sckanadk,r,succru,sk.

Vaiech
obce

Doručuje apozývasa
Stefan Bebčák, trvale bytom 0Z3 55 Vysoká nad Kysucou l304
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