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OZNÁMENIE O ZAČATÍSPRÁVNEHO KONANIA
A NARIÁDENIE ÚsTNEHo PoJEDNÁvaxr,l
Dňa27,08.2019 podal pán Jurrj Ligač, trvale bytom 023 55 vysoká nad Kysucou 1200, v zmyslc §
17 ods, 7 lryhlášky MŽP č. 2412003 Z, z,, ktorou sa lrykonáva zákon č. 54312002 Z. z, o ockane prírody
a krajiny, žiadost'o vydanie súhlasu na výrub drevin mstucich mirno lesa - l k§ lipa Ďalo|fulá /rr7ia
cordata) - na pozemku parcela č. KN-C 1262 (orná póda) v k, ú, Vysoká nad Ky§ucou, ktoď je vo
vlastníctve žiadatel'a, Uvedeným dňom bolo začatékonanie v predmetncj veci. Dóvod výťubu dr9viny
dreviDa predstavuje bezp§čĎostné riziko zlomením aLebo pádom na obwatelbv a na majetok - móže
poškodiť kamennú pivnicu a dróty elektrického vedenia.

obcc Vysoká nad Kysucou, ako príSlušný oígán šrift€j spráry v prvom stuplti vo veciach ochrany
prírody § 2 písm, I zákona č, 116/2001 z. z. o prechode niektorých pósobností z orgánov štátnej správy Da
obce a vyššieúzcmné celky a § 69 plsm. d) ah) ákona č. 543/200? Z, z. o ochrane prírody a krajiny,
v súlade s ustanovcním § ]8 ods.3 a § 2] ákona č.711196'7 Zb. o správnom konani vznení nc§korších
zákonov, ozDamqjc Začatie správneho konania dotknutým orgáDom štátnej spráVy a známym účastnikom
koDania a sťlčasneDariadllje na pťoťokovanie predloženéhonávíhu ústne pojednávanic sPojené s micshrou
obhliadkou
20l9 (pondelok) o 12:00 hod.,
pozvanÝch a obecnom úrade Vysoká nad Kv§ucou
a následná bude vykonanámieslDa obhliadka dreviny na oozemku. na ktorom drcviDa rastic,
dňa 23.sept€mbra

so stretllutím

Do podkladov rozhodnulia je možnénahliadnuť před dňom ústneho konania na obecnom úrade vo
Vysokej nad Kysucou, č, dv, 23, v úíadných hodinách v pondelok, strcda a piatok a takisto pri ústnom
pojednávaní-

Účastníci konania móžu svoje námietky k návrhu uplatniť najneskór pri tomto poj€dnávaní. Ak dotknut!
orgán štátnej §prály alebo účastnikkonanja v určenej alebo predlženej lehote. (o krorú mu§í požiadať
prislušDý orgán št, §práq,), neoznámi svoje stanovisko k [irub! dřevín, íná sa za 1(). že s výruboDr drevíll
ním sIedovaných záltj mov súhlasí.

Ak sa nechá niektory'

Z

účastníkovzastupovať, pred]oží jcho zástupca pisomnú plnú moc

s

oťerenim

podpiso,n,

orgán ochrany prírody týmto upovedonuje o začati správneho koDaDia, v ktorom móžu byl'dotknuté
kajiny chránené v zneni neskoršich predpisov.

záujm1,ochrany prirody a

Združenie, ktoré podl'a § 82 ods,6 zákona foínou predbežnej žiadosti písomne požiada orgán ochían}
prirody o účasťv bližšienešpcoifikovaných správnych konaniach je úča§tDíkomlohlo konania, ak podla §
82 ods,3 zákoná písomne alebo clektronicky (na adresu p§d!9§]!4@!t§9kg!]4dky§!!8u§L).
potvrdi §voj
záujcm bť účastnikomv tomto spřávnom konaní, Potvrdeni€ musí byť doručenéna obecný úrad Vysoká
nad Kysucou a !o v lehote do 7 dni od zlerejDenia lejto infonnácie
inlerlletov€j slránke

Donlčuje a pozýva sa:

Juraj Ligač, trvalc b)tom 023

55 V},soká nád Kysucou l200

