
Obec VysokánadKysucou
Vysoká nad Kysucou č.215, 023 55 V

j,VS - I75lA-494l20I9 -7Ya vo Vysokej nad Kysucou, dňa 29.I0,20I9
Vybavuje: Mgr" Varecha

Vec:
OZNÁMENIE O ZnČlrÍ SPRÁVNEHO KONANIA

A NARIADENIE ÚsrNErro PoJEDtvÁvaNr.q.

Dňa28.10.2019 podal pán Ing. VladimírDoboš,trvale bytom Republiky 1007/3t, Ot| 02 Žilina,
v zmysle § 17 ods. 7 vyhlášky VŽP r,. 24/2003 Z. z.,kJorou sa vykonáva zákon é. 543/2002 Z. z. o ochrane
prírody a krajiny, žiadosť o vydanie súhlasu na qýrub dreviny rastucej mimo lesa - 1 ks lipa vfba (Salix

fragilis) - na pozemku parcela č. KN-C 4372 (zastavaná plocha a nódvorie), v k. ú. Vysoká nad Kysucou.
Pozemok, na ktoromh drevina rastie, je vo vlastníctve žiadatel'a. Uvedenlým dňom bolo zaěaté konanie
v predmetnej veci. Dóvod qýrubu dreviny - drevina rastie v blízkosti RD ě. 634 a je rozvetvenána dve ěasti;
koruna stromu presahuje nad strechu RD a tak brozi padnutie konárov na strechu; korene dreviny
poškodzujú základy RD,

Obec Vysoká nad Kysucou, ako príslušný organ štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany
prírody § 2 písm. f) záů<ona é. 41612001 Z. z, o prechode niektoqých pósobností z orgánov štáhej správy na
obce avyššie územné celky a § 69 písm. d) ah) zákonaé.54312002 Z, z. oochrane prírody akrajiny,
vsúlade sustanovením § 18 ods.3 a § 21 zákonaě.7l/1967 Zb. osprávnom konanívzneni neskorších
zákonov, oznamuje zaéatie správneho konania dotknutým orgánom štátnej správy a znétmym úěastníkom
konania a súěasne nariaďuje na prerokovanie predloženého návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnou
obhliadkou

dňa l2.novembra 2019 (utorok) o 10:00 hod.,

u rrá.l"dná b ."uirr,.u.rú.

Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť pred dňom ústneho konania na Obecnom úrade vo
Vysokej nad Kysucou, ě. dv" 23,vúradných hodinách vpondelok, streda a piatok atakisto pri ústnom
pojednávaní.

Úěastníci konania móžu svoje nrámietky k návrhu uplatniť najneskór pri tomto pojednávaní. Ak dotknu!ý
orgán štáhrej správy alebo účastník konania v určenej alebo predlženej lehote, (o ktoru musí požiadať
príslušný orgán št. správy), neoznámi svoje stanovisko k výrubu drevín, má sa za to, že s výrubom drevín
ním sledovaných záujmov súhlasí.

Ak sa nechá niektory z úěastníkov zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú plnú moc s overeným
podpisom.

Orgán ochrany prírody t,,ýmto upovedomuj e o zaěati správneho konania, v ktorom móžu byť dotknuté
záujmy ochrany prírody a krajiny chránené v zneníneskorších predpisov.

Združenie, ktoré podl'a § 82 ods.6 zákona formou predbežnej žiadosti písomne požiada orgián ochrany
prírody o úěasť v bližšie nešpecifikovaných správnych konaniach je úěastníkom tohto konania, ak podl'a §
82 ods.3 zákona písomne alebo elektronicky (na adresu prednosta@v.vsokanadkvsucou.sk), potvrdí svoj
záujem byť účastníkom v tomto správnom konaní. Potvrdenie musí bý doruěené na Obecný úrad Vysoká
nad Kysucou a to v lehote do 7 dní od zverejnenia tejto informácie na internetovej stránke
www.vysokanadkysucou. sk. ,1 r, l

*-ffi"**,
starosta obce

Doručuje sa:
Ing. Vladimír Doboš, trvale bytom Republiky 1007l31, 010 02 Žilina,

nad


