Obec
soká nad

K

VysokánadKysucou
č.2l5,023 55 V

j. vS - 205/A-57612019 -8va
: Mg. yarecha

nad kvsucou

vo Vysokej nad Kysucou. dria 18.11,2019

yybaluje

oZNÁMENIE o zAČarÍspnÁr.Nnrro KoNAMA
A NARIADENIE ÚSTNEHO POJEDNÁVaNI.A

Dňal5,10.2019 podal pán Karol Kožák, trvale b},tom ú2J 55 Zpokd ad Klsucou č. tE, v zmysle
MŽP č. 2412003 Z. z,, ktorou sa lykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody
§
krajiny,
žiadosť
o
vydanie
súhlasu na v._foub dr§vín rastúcich mimo l€sa - 3 k§ víba křehkó, 3 k§ ja§eň
a
pořast
štíh|y,křoviÝ
o lozlohe cca 35m2 - na pozemku parcela č, KN{ 148 (tryalý tráynatj poldst
o výmere 284m') a 2 k§ javor hor§ký, 2ks lipa malolistá, lk§ jab|oň p|aná, kŤovitý porast o rozlohe cca
80m2 - na pozemku palcela č, KN{ l05 (orná póda o ýýrhele 544 nť) ýk. ú. Vysoká nad Kysucou.
Pozemky, na kto4ých dreviny rastú, Sú vo vlasfuictve žiadate]'a. Uved§ným dňom bolo začatékonanie
v predmetnej Veci, Dóvod Výrubu díevín- náletové dreviny predstavujťl bezpečnostnériziko a ohrozujú
I

7 ods, 7 vyhlásky

obyvatelbv zlomením a pádom, nemožnosť obhospodarovať pozemlry podl'a určenéhoúčelu,

obec vysoká nad Kysucou, ako príslu§lÝ orgán štátnej sprárry v prvom stupni vo veciach ochřalry
príIody § 2 písm, 0 zákoft ě. 41612001 Z. z. o plechodo niekto.ých pósobností z olglánov štátnej správy na
obce avyššie územnécelky a § 69 písm. d) ah) zákona č- 54312002 Z. z. o ochtane pŤíIody akajiny,
v súlade s Llstanovením § 18 ods, 3 a § 21 zákona č. 7111967 zb. o spŤávnom konani v zneni neskorších
zákonov, oznamuje začatie správneho konania dotknulým orgánom štátn§j správy a mámym účastníkom
konania a súčasnenariad'uje na prerokovanie predloženéhonálŤhu ústne pojednávanie spojené s miestnou
obhliadkou
dňa 28.novembra 2019 (štvŤtok) o 10:00 hod.,

so stretnutim DozvalÝch na obecnom úmde Vvsoká nad Kysucou
následná
a
bude vYkonaná miestna obliiadka drevín na pQZ9!uk)!tJ!L!l9úQL

d!Q]4b

.

Do podkladov lozhodnutia je možnénahliadnuť pred dňom ťlstneho konania na obecnom úmde vo
Vysokej nad Kysucou, č. dv, 23, v úradných hodinách v pondelok, streda a piatok a 1akisto p ústnom
poj ednávan

í,

Účastníci konania móžu svoje námietky k návíhu uplatniť najn€skór pri tomto pojednávaní. Ak dotknutý
orgán štátnej sprá\y alebo účastníkkonania v určenej alebo predlženej l€hote, (o ktoni musí požiadať
príslušný orgán št, správy), Deoznámi svoje stanovisko k q/rubu drevín, má sa za to, že s výrubom drevín
nim sledovaných záujínov súhlasí,

Ak sa nechá

nie1,1oný z úča§tníkovzastupovať, predložíjeho zásfupca písomnú plnú moc s overcn:ím

podpisom.

orgfu ochrany pdrody timto upovedomuj€ o začatísprávneho konania, v ktorom móžu byť dolknuté
kajiny chninené v znení neskoršíchpredpisov.

záujmy ochrany príŤody a

Združenie, ktore podl'a § 82 ods,6 zákona fomou predbežnej žiadosti písomne požiada orgán ochmny
prírody o účasťv b]ižšienešpecifikovaných spnávnych konaniach je účastníkomtohto konania, ak podl'a §
potvrdí svoj
82 ods,3 zákona pisomne alebo elektronicky (na adřesu plq!]o§]:4a!y§qL@!Ly§!99L§\),
na
obecný
úÉd
vysoká
konaní.
Potvrdenie
lnusí
b}t'doručené
záujem bť účastnikomv tomto správnom

Dad Kysucou

a to v

|ehote

WwW.vysokanadkysucou.sk.

do 7 dní od

inenia te.jto iníoi.nácie

Mg".
Doručuje sa|
Karol Kožák, tnalc b}Jonr 023 55 Vlsoká nad K),sucou ]8

na

