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VysokánadKysucou

vysoká nad Kysucou č.215,023 55 vysokánad Kysucou
045/2019 _ 5Va
vo vysokej nad Kysucou, dňa23.09,2019

yyb@uje: Mgr, !1nbn ralechu

RO ZHO D NUTI E
Obec Vysoká nad Kysucou ako príslušnýorgán štáhej spŤávy v prvom stupni vo
veciach ochŤany pírody podla § 2 písm. Q zákona č, 41612001 Z.z. o prechode niektony'ch
pósobností z oŤgánov štátnq správy na obce a na vyššieúzemnécelky v znení neskorších

predpisova§69písm,d)aOzákonač.54312002Z.z.oochraleprírodyakrajinyvznení
neskorších predpisov (d'alei len .,zákon o ochrane pírody") na základe písomnej žiadosti zo
Podal Pán Juíai Ligač, trvale bytom 023 55 Vysoká nad Kysucou 1200,
podťa § 47 ods. 3, § 48 ods, 1 zákona ř. 54312002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení
neskoŤších predpisov, v súlade s § 46 zákona č. 7111967 Zh. o správnom konaní v znení
neskorších predpisov, vydáva
d,ř6 27,0a.2019, ktořlt

súhlas
žiadatelovi - pránovi Jurajovi Ligačovi, trvale bytom 023 55 Vysoká nad Kysucou
1200, na výrub lks drevín:
- druh apočet drevín: l ks lipa malolistá (Tilia coťdata Mill,) - s obvodom
kmeňa 244 cm, melaného vo výške 130 cm nad zemou, rastúceho na pozemku
v zastavanom územia obce Vysoká nad Kysucou - paícela KN-c č. 4162, v kat.

-

územíVysoká nad Kysucou,

dtllh pozernku: orná póda.
Žiadatel le vlastnftom pozemkq na ktoíom drevina požadovaná na v}irub Ťastie.

V súlade s § 82 ods. 12) zákona o ocfuane prirody, určrrje org;árr ochŤany plilody
bližšiepodmienky vykonania výrubu, zabezpečujúce ochranu prírody a krajinyl
1)

výrub drevín je žiadatel povirmý uskutďniť

v

obdobi vegetačnéhoPokoja (od

1.

oklobtll do 31.marca.), naincskóť vši]< do 3]. í2.2020.
2)

!.i,rub drevín žiadatel uskutočnína vlastné náklady Po nadobudnutí PrávoPlatnosti
tohto lozhodnu tia,

stíana l z 4

3) žiad.le]' 7abe7Pečí,abv Pri

výrulre ne.lošlo k ohlozeniu Zdraťia alebo ži\,otov lidi,

k poškodeniu nlajetku íyzickÝch osób alebo plávnickýclr osób,

4) žiadatel zabezpečí,aby výrubom drcl,in ncdošlo k ohlozenie

obvvate]'ov

vl,užívajúcichclrodnik prc pcšich,
5) žiadatelka zabezpeči, aby nedošlo k poškodeniu Llrevin, ktoťénie sú určenéna r,ýrrrb,
6] vvrrrbanú clrevnú lrmofu žiacl a teJ' vhodným spósobom odstriini il okolitÝ teién vyčistí
od zvyškov po r,;,'rube,
7) za prípadnéšktldv na majetku fvzických osób a]ebo prálnick}:ch osób, spósobených
pri výrube dreviny, zodpoveclá žiadatel' podl'a osobjtlu;clr predpiso\,.

B.i
V sťrlade s § 48 ods. 1 zákola o ochrane prírody je žiaclatelovi uloženérrskutočniť
náhradnú výsaclbu za týchto podmienok:

drevin nizko alergérrnych póvodný,ch domácich, pripadne
osveclčených intŤodukovaných drtlhov dŤe\,ín podla r4astného ví,beťu,vkat, úZemi

1) vysadiť 2ks odraslených

Vvsoká

Kysucou na Pozcmku, ktorý, ic ťo vlastnictvc žia(late]'a,
2) \,}isadbu žiadate]' uskutočni vo vegctačnom období (rd 1, d|r,íln da 30.
nákladv, r, termíne do jednélro roka po vykonarrí vÝrubu,
rra,:l

sťL)tc}l]bm) na

vlastnó

3) žiadatcl zabczpcči starostlivosť o náhŤadnú výsadbu po dobu 2 rokoY oL1o dňa jej
uskuk)čnenia, r, prípade v},lrvnutia a]ebo poškodenia ntllrradrrej r,Ýsac]bl. r,r.konti
žiadatel dosadbrL,
.1) žiadáte]' clor.rči na

OcÚ' V),soká nad Kysucou, odbor výstavb},, dok]ad o,",ykonani

náIlradnej výsádby, resP, dosadby.

Z rióvodov ul,edených v § 89 zákona o ochrane prirody a kťajiny móže obec V},soká
nad Kysucou na ná\,Ih účastniki]korrania alcbo Z vlastného PodneLu, tento súlrlas zmenlť
alcbo Zrušiť.

osobitné Predpis}-, ako aj ostatné ustanov€,nia zákona Zostavajú \,\danim

iol1to

súlrlasu nedotknuté.

odóvodnenie
Dňa 27.08.2019 poclal pán Juraj Li8ač, trvaie b},tom 023 55 \rvsoká nad K},su.ou ]200,
v zml,slc § 17 orls. 7 vi,hlášk}, ]\,íŽP č. 2,r/2003 Z. z,, kbrou sa l,ykolár,a zákon č 5rl3i2002 Z,
z. o ochrane príroct1, a krajiny, žiaclosť o vl,danie súh]asu na výr,ub clrevhy lastucej mjmo

lesa na

pozcmkuL parcela č, KN-c4162

hrnápóda),vk.ú.Yvsoká nacl KysucotL, ktorÝjevo

sbana 2 z 4

vlastníctve žiadatela - 1 ks lipa maloli§tá (Tilia cordata Mill.) .
meraného vo výške 130 cm nad zemou.

s

obvodom kmeňa 244 cm,

Uvedeným dňom bolo začatékonanie v PŤedmetnej veci.

D6vod výrubu drevin uvedený v žiadosti - drevina Pledstavúie b€zpeč1lostné íiziko
zlomenim alebo Pádom na obyvatel'ov a na majetok - m6že poškodiť kamennú pi!,nicu
a

dróty elektrického vedcnia,

Obec Vysoká nad Kysucou, podl'a § 82 od s. 7 záko^a o ochrane pdrody v zneni neskorších
predpisov, zverejnila informáciu o začaútohto správneho konania, v ktorom móžu byt

dotknuté záujmy ochrany pdrody a krajiny na webovom sídle obce Vysoká nad Kysucou

prísJušnej lehote do siedmich dní od zverejnenia iníormácie nebolo
doručené obci Vysoká nad Kysucou písomnéalebo elekhonické Potvťdenie áujmu byť

dňa

09,09.2019. V

účastníkomkonania v začatom sPíá\,nom konaní,

orgán ochrany pdrody listom č, vs-345-947l2019-5Kb 2o 09.09.2019, podla ustanovení §
21 ods, 1 zákona č.7'111967 Zh. o sPlá\Ťlom konaní v znmí neskoršíchpredpisov nariadil
ú§tne pojednávania spojené s miestnou oblrliadkou v Predmetnej veci.
Ústrre pojednávanie a miestne zisťovanie sa uskutočnilo 23.09.2019,

Pďas ktorého bolo
zíster.é,že ddvody žiadatela o výrub dreviny sú opodstatnené - drevina bola qrsadené
nekoncepčne v tesnej blizkosti kamennej pivnice a často v},užívanéhochodníka pre pešíó
konrna stromu (presahuie nad susedné nehnutelnosti) a keďže Ťastie v zBtavanom
územi je q,§tavená siiným vetemým podmienkam, predstal,uje riziko, že pádom spósobí
škody na susednýó nehnutelhostiach, nadzemných vedeniach inžinielskych sietí, Prípadne
predsla\,uje riziko bPzPďnosfi obyvatelbv.
V priebehu miestnej obhJiadky orgán ochrany prírody vykonal meranie obvodu kmeňa
stromu, zistil jeho zdravobeý stav a zhotovil fotodokumentáciu dreviny požadovanej na
výrub. Z priebehu ústneho Pojednávania a miestnE obhliadky bol vyhotovený zápis. Orgrán
ochrany pfirody na základe !,yhlášky MŽP sR ě.24l20o3 z.z. vyPočítalsPoločenskúhodnotu
drevín určených na vrýfub, ktoťá je 2,091,41 .€ výPočet je Prilohou záPisu.
Účasiníci konania a zúčastnenéosoby boli na mieste oboznámení sPodkladmi
rozhodnutia pred jeho vydanim a mali možnosť vyjadriť sa k ním, ako aik sPó§obu ich
zisťovania, prípadne navrhnúť iclr doplrrenie podla ustanoveni § 33 ods.2 zákola ě.7'111967
Zb. o splávnom konaní v znení nesko*ich predPisov. Voči súhlasu s VýŤubom drevín

nepodal zásadné námietky nikto z

P

tomných.

Na základe vyššie uvedeného orgárr ocfuany púrody dospel k záveru, že žiadosťna
výrub dreviny je oPodstatnená. Rozhodol preto o Povolení výrubu podLa § 47 ods. 3
citovaného zákona. Zároveň žiadateLovi podLa u§tánovelú § 48 ods, 1 zákona uloži]
Povinnosť uskutočniťnáhradlú výsadbu a následnú §tarosdivosť o vysadené dreviny, ako aj
podmienky vykonania činnosti PodLa

§ 82 ods. 12

stŤana

J

citovaného zákona,

z 4

Poučenie
Přoti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolarrie, podla

§

53

a nás1.

zákona

č.

71|1967 Zb. o sprár,nom konani v Zncní neskorších predpiso\, \, lehote 15 dni odo dňa jeho
doručenia, na obec \rysoká nad Kvsucotr.

Toto rozhodnutic možno preskúmaťsúdom až

ŤiaLlnYch oPravnÝch

Prosh-ied ko\,.

*1Jd

Mgr. Ánton Vlrecha

z]kl|s]c 2áko n č. 115|1995 o spráunych PaPlatko! a z]lťníneskaršíchzll]iel|
n dDpblka,o (-,)a xýške 10 €- položkn 1óa), bude znp]arc li židdrťel'(rn do 1loklnde obce Vysoká nú
Kl/sucau, do dab1/ ndabud]1llfid |)ráL]a|Lnt Osti ťahto rczhadnrfia.

s]lLil)lly

poplaťOk

,J

Doťučuje sa:
Juraj ligač, trvale bvtom 023 55 V},soká nad Kvsucou ]200
ll ll ,4 h .dh1.1l rtaJ. Olrl.J,li)
\.lqrdqle
, SIŽP odbol inšPekcie a ochranv prirodv, LcEiionárska 223/5,0]005Ž ina

- Okresný úrad Čadca, odbor starostliYosti

o ŽP, I'aláIikova 91, 022 01 Čadca

