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VysokánadKysucou
ucou č,215, 023 55 Vysoká nad K,
vo Vysokej nad Kysucou, dňa 09.09.2019

Ing Knhdčák

oZNÁMENIE o

A NARIADEN|

Dňa 23,09,2019 podai pán

z.lčeríspnÁvxrHo KoNANIA
F,

úsr.l r go poJEDNÁ\ ANlA

Mirián Kubica,

rrvale byton 023 55 Vl,soká nad K),socou 1]23.

v zmysle § 17 ods, 7 r,l,hlášk1, MZP č, 24/2003 Z, 7.. ktoťou sa vyk0náVa Zákon č. 543/'2002 Z, Z. o Ochrane
prilody a krajinr. žiadost'o v}danie sílhlasu na \,ýrub drevín rastúcich milno lesa 8 k§ snrřek obyčainý
(Picel| l1hies) - na p,lzernku parcela č, KN-C I802l3 bfld Póda) a parceIa č. KN-c 1802/{ brfili póL]u)
vk. ú V),soká nad Kysucou. ktoré sú vo vlasúic§e žiadatelh, Uleden}'n dňom bolo začalékonallic
\ predmetnej veci, Dóvod výrubu drevfu nrcviny predslavujíl bezpečiostrró riziko zlomenim alebo pádoln
na ob}vatel'o,ý a na naielok. nekol'ko rastťl v blízkosti príýupovcj komunikácie k RD č,1323 av blizkosti
a RD č, 1]03,

obec Vysoká l]ad KysLlcou. ako príslušnýolgán šlátnci správ}, v pn,oln stupni vo veciach och.any
přiřod} § 2 pisltl. 0 Zákona č. 11612001 Z- z, o prechode nickloqich póSobností Z orgánov štátnej Splá\y na
obce av}ššicúl7cnnó cclk!,a § 69 písm, d) ah) Zákona č, 513/2002 Z- Z, o ocbralrc prílody a kla.jin}.
vsílladesuslanovenin§i8ods,3a§2]zákoDač-1|l|961 Zb, o správnom konani !Zncni ncskorších
zákono\,, oznanuje zečalie sprá\,neho ko0ania dotknut}m or!:ánom štátnci spráW a ZnáIn}m účastlrikonl
konania a súčasnenariad\rie na prerokovalie prcdložcnóho ná\,rhu ústne pojedllá\alrie spojené s lniesnroU
obhl;adkou

20l9 (pondelok) o 09|00 hod..
obecnon úť
áslcdná budc vYkonaná miesnla obhliadkl dre!in na oo7cnrku. na \torq! dl§rrrr!!§lú.
dňIr 23.séptcmbra

a

§o Síretnutim DozEtn_,i:oh na

Do podkladol ro7hodnutia je nt()žnénehliadntlt'prcd dňolil úSlneho konallie l)a Obccnoln úllde \o
Vysokei lrad K},SLlcoLl. č. d!, 23, \,úradných horlinírch l pondelok. stíeda a pian)k allkislo pri úSlnnlll
pojedná\,ani,

Účaýníci koňania nróžU s\oje námietk} kllá\rhu up]aftiť najneskór pli lolnl!. poiedná\aní Ak dolknul}
orgán štátlrcj sprá\,\, alcbo ťlčastníkkonania \ určenej aleb. pledlženej lchorc, (o krolil nlusi požilJlť
príslušný oígán št, spíáv)). neo7námi s\oje siano\.isko krjrubu drerírr. ná sa 7a to. že i\(rulrom dle\in
nún slcdovaných ZáLr jlno\ súhlaSi,

Ak sa nechá niektory z účastníkovzastupovnť. předloži.jeho záslupca pisonrnú p]nú oc so\eren!nl
podpisorn,
oťgán ochlan] pliiod} tjnrto Upo\edomLljc o Začali správncho konania. \ k1ollln móžtl ir\l'dolkirLlló
Záujn} ochlan) píííod!a kŘjin} chlánené ! Zncl]i neskoršich plcdpisov,

Združ§nl§. kroló podla § 82 odS,6 Zákona tb tlou prcdbcžnčjžiadosl! Plsonrn§ PoZiada orgal) ochůn\
prírod} o ilčasť\ bližšie nešpecifiko\anjch Sprá\ntch konaniach ie účaýnikorllioh1o konania. ak pod]'a §
82 ods,3 zákona pisonlne alebo elekironick) (lra adresu p!9drrq$qarrr{]L!rrra!b!rQ§!). pot\rJi n._]
Záujem b}t'účastlrikoI}]V lonrlo spláuonr kona i, Potvrdcnic fiusi byť doručenéna
úrad V) Soká

nad Kysucou a to

v

lehote do

Www,vysokanadkvsLrcou,sk.

7 dní od

zverejnenia tejto jnfi

Mgř,

Doručuje a pozý,va sa:
Marián Kubica, trvale b}tom 023 55 Vysoká nad Kysucou l323
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