
l/ybt uje : Mqr Anlon yaíecha

Obec VysokánadKysucou
č.215, 023 55 v nad Kysucor,r

j, Vs 305-1]04/2019 _ 7va vo vysokej nad Kysucou, dňa l4.10,20l9

RO ZH O DNUTIE
Obec Vysoká nad Kysucou ako pfi§lušný oŤgán štátnej správy v pruom sfupni vo

veciach ochrany prirody podlb § 2 písm. f) zákor.a č- 47612001 Z.z. o prechode niektorých
pdsobností z orgánov šháfnej spŤávy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších
pťedpisov a § 69 Písm. d) a f) zákona č. 54312@2 z.z. o ochrane prirody a kŤajiny v zneni
neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon o ochían€ pŤírody"), na záktade písomnej žiadósl.l zo
dňa 31.07.2019, ktoTú podala p. Daniela lcištoíová, tivale bytom 023 55 Vy8oká nad
Kysucou 76, podl'a § 47 ods. 3, § 48 ods. 1 zriLkona č. 5€l2o02 Z.z- o ocbíane Pltody a krajiny
v zneni ne§korších predpiso, v zulade s § 46 za*'o^a č. 71,11967 h. o správnom konani
v znení neskorších Pťedpisov, vydáva

súhlas
žiadatelke - pani Daniele KRIŠToFoVEJ, trvale bytom 023 55 Vysoká nad Ky§ucou
76, na \rýTub 2k§ drevín:

- 1 k9 liPa malolistá (Tilia cordata Mill,) - s obvodom kmeňa 351 cm, meraného vo
výŠke 130 cm nad zemou, rastuceho na Pozeríiku mimo zastavaného územia obce

Vysoká nad Kysucou - parcela KN-C ě 543/1, druh pozenku: trualý Líóvnatý Potort,
v kat. území Vysoká nad Kysucou,

- 1 k§ topol'čierny (PoPulus ni8ra L.) - s obvodom kmeňa 195 cm, meraného vo výške
]30 cm nad zcmou, mstúceho na pozemku v zastavánom území obce Vysoká nad
Kysucou - parcela KN-C ř. 477, díýh pozemkt záhrada, v kat. území Vysoká nad
Kysucou.

Žiadatelka je vlastníkom Pozemkov, na ktorom dreviny Požadované na výTub rastu.

V súlade s § 82 ods. 12) zákona o ochŤane Púrcdy, určuje orgán ochrany pťířody bližšie

Podmienky vykonania ýýfubu, zabezPeú)júce ochranu pdrody a krajiny:

1) výrub drevín je žiadatel'ka Povinná uskutočniť v období vegetačného Pokoja (od 1-

ollúm do 31.marca_), najneskór však do 3'] .03.2020,

nad
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2) výrub drevín žiadatelka uskutočni na vlastné niáklady po nadobudnutí
právoPlatnosť tohto rozhodnutia,

3\ žiadatelka zabezpďí, aby pri lrrirube nedošlo k ohIozeniu zdravia alebo životov ludi,
k poškodeniu majetku fyzických osób alebo právnických osób,

4) žiad,atelka zabezpeěi, aby výrubom dlevín nedošlo k ohrozenie obyvatelbv
l,,7užívajúcich chodník pre peších,

5) žiadatelka zabezpeči aby nedošlo k poškodeniu drevín, ktoré nje sú určcné na vý!ub,
6) r,ryrubanú drevnú hmotu žiadatel vhodným sPdsobo.n odstr,ini a okolii]i felén vyčistí

od zvyškov po výrube,
7) za pípadné škody na maietku íyáckých osób alebo právnických os6b, spósobených

pri výrube drevinp zodpovedá žiadatelka Podla osobitných PíedPisov,

B.l

Vsúlade s § 48 ods. 1 zákona o ocluane pfirody je žiadatelovi uložené uskutočniť
náhradnú r,"ýsadbu za týchto podňienok:
1) ýysadiť 2ks odrastených drevín nízko alergénnych pdvodných - domácich, PriPadne

osvedčených introdukovaných druhov dfevín podla vlastného výberu, v kat. území
Vysoká nad Kysucou na Pozemku, ktoný je vo vla§títíctve žiadatela,

2) výsadbu žiadatelka uskutoční vo ve8etačnom obdobi (od 1. aprila do 30 septefibru\ 
^a

vlastné náklady, v termine do iedného loka po vykonaní výrubu"
3) žiadatelka zab€zpečí statostlivosť o náfuadnú výsadbu po dobu 2 rokov odo dria jq

uskutočnenia, v pdpade vyhynutia aIebo poškodenia niihradrlej qisadby vykoná
žiadateíka dosadbu,

4) žiadateíka doruči na OcÚ Vysoká nad Kysucou, odbor výstavby, doklád o vykonaní
niihradnej výsadby, resp, dosadby.

Z dóvodov uvedených v § 89 ákona o oórane prirody a krajiny m6že obec Vysoká
nad Kysucou na návlh účastníka konania alebo 2 vlástného Podnetu, tento súhlas zmeŇť
alebo zrušiť,

o§obitné PIedPi§y, ako aj ostatné ustanovenia ziil(ona zostávajú Vydaním tohto

súhlasu nedotknuté.

odóvodnenie
Dňa 31.07.2019 podala pani Daniela lcištofová, třvale bytorn 023 55 vysoká nad

Kysucou 76, v zmysle § 17 ods. 7 vyhlášky MŽP é. 24l20o3 Z. z_, ktorou sa vykonáva zákon

č.543/2002 Z. z. o octvane prírody a klajiny, žiadosť o vydanie sú-hlasu na výrub drevin:
- 1 k§ liPa matolistá (Tilia coŤdata Mill.) - s obvodom kmeňa 351 cm, meraného vo

výške 130 cm rrad zemou, rastucej mimo lesa na pozemku parcela č. KN -C 543/1

(trcqlý tráDnll pofist), v k,ú. Vysoká nad Kysucou, ktoIý je vo vlastníctve žiadatelký
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- 1 k9 topoť čierny (Populus nigía L.) , s obvodom kmeňa 195 cm, meraného vo qiške

13o cm nad zemou, Ia§túcej mimo lesa na Pozemku parcela č, KN -C 543[

káfuada), v k.u. vysoká nad Kysucou, ktory je vo vlashíctve žiadateťky,

Uvedeným dňom bolo začaté konanie v predmetnei veci.

Dóvod výrubu drevín uvedený v žiadosti - drevina predstalrrje bezpečnostné riziko

zlomením alebo pádom na obyvatelbv a na maietok - móžu poškodiť rekreačnú chatku,

dróty elektrického vedenia, poškodiť železrLičnú trať alebo štátnu cesfu.

obec Vysoká nad Kysucou, podla § 82 ods. 7 zákona o oórane Prirody v znení naskoršich

predpisov, zverqnih iníormáciu o začatí tohto správneho konania, v ktoťom m6žu byť

dotknuté záujmy ochrany Pírody a kraiiny na webovom sídle obce vysoká nad Kysucou

dňa 27.09,2019. V príslušnej lehote do siedmich dní od zvelejnenia informácie nebolo

doručené obci Vysoká nad Kysucou pisomné alebo elektronické potvťdenie záujmu byť

účastníkom konania v začatom sPrá\,nom konaní.

orgitr ochrany pfilody listom č. vs-305-1055|2019-7va zo 27.09.201' Podla ustanoverri

§ 21 ods. 1 zákona č. 77/'1967 Zb, o správnom konaní v znení neskoršíó pledpisov narjadil

ústne Poiednávania sPojené s miestnou obhliadkou v Pledmetnei veci.

Ústrre pojednávanie a míestne zisťovanie sa uskutočnilo 09.10.2019, počas ktorého bolo

zistené, že dóvody žiadateLa o výrub dreviny §ú opodstatnené - lipa malolistá bola lrysadená

nekoncepčne v te§nej blízkosti rckřeačnej óatký čim dochádza k narušenie jej stability

atoPol čiemy je r,rysadený v tesnej blizkosti železničnej trate, Pístupovej komunikácií

k rodinnému domu č.s. 76 koťuíra stromu (Presahuje nad susedné nehnutelnosti) a ked'že

rastie v zastavanom území, je vystavená silným veterný,Ťn podmienkam, pr€dstavuie riziko,

že pádom sp6sobí škody na susedlých nehnutelnostiach, nadzemných vedeniach

inžinierskych sietí, pád na železničnú trať, pdPadne PTedstal,uie ňziko bezpečnosti

obyvatelov.

v Priebehu miestnej obhliadky orgán ochrany pdrody vykonal meťanie obvodov

kmeňov stťomov, zisti] ich zdŤavotrý stav a zhotovil fotodokumentáciu drevín

požadovaných na výrub, Z priebehu ústneho pojednávania a miestnej obhliadky bol

vyhotovcný záPis. or8riír ochrany pdrody na základe vyhlrřky MŤ sR č. 24/2003 z.z.

vypočítal spoločenskú hodnofu dlevín určených na výrub, ktorá je 2.448,55 €. Výpočet je

Pťilohou záPisu,

Účastníci konania a zúčastnené osoby bolí na mieste oboznámení s podkladmi

rozhodnutia pŤed jeho vydaním a mali možnosť vyjadriť sa k nim, ako aj k sPósobu ich

zisťovania, prípadne navrhnúť ich dop]rrenie podlh ustanovení § 33 ods.2 zákona ě. 7111967

Zb. o sprármom konani v znení neskorších predpisov- Voči súhlasu s l"ýrubom drevín

nepodal zásadlé námietky nikto z Prítorrmých.
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Na základe vyššie uvedeného oŤgiin ochrany prfuody dospel k záveru, že žiadosť na

výrub drevín je oPodstatnená. Rozhodol Pleto o povolení výrubu podla § 47 ods. 3

citovaného zékona. Zéto,,teřt žiadatelovi podlh ustanovení § 48 ods. 1 zákoná uložil
poviímosť uskutočniť náhradnú qisadbu a následnú staTostlivosť o vysadené dreviny, ako aj

Podmienky vykonania činnosti podla s 82 ods. 12 citovaného zákona,

Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie, Podla § 53 a nás]. ziikona č.

71,11967 zb, o spŤáÝnom konaní v znení neskoÉích predpisov v lehote 15 dni odo dňa jeho
doručenia, na obec Vysoká nad Kysucou.

Toto lozhodnutie možno preskúmať súdom až po vyčerpaní riadnych opravných

Prostriedkov.

Sptáany poplatok a zmysle zákona č_ 145/1995 o spfáufi!|ch Poplitkaa o znení fieskolších zrtlien
a doplnkov (ljo uýšk 10 €- položka 160, bude zaplaLefiý žiadatel'ofu do poklade obce Vysoki nad
Kllsucou, tlo doby naáobudnutia pfáooplatnosLi tohtó rozhad.flutia_

DorlLčuje sa:

Daniela Krištoíová, třvale bytom 023 55 Vysoká nad KysLlcou 76

\a l<Lomiq (pa radnblld n ll l 1 prnuoplnl nosl l )
- sIŽP -odbor inšPekcie a ochrany Přirody, Le8ionárska 22315, O'l0 05 Žn]na
- okresný úrad Čadca- odbor starost]ivosti o ŽP, Patá kova 91, 022 01 Čadca

§
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