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V
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vo Vysokej nad Kysucou, dňa 02'12'2019

oZNÁMENIE o ZAČATÍSPRÁVNEHo KoNANIÁ
A NARIADENB ÚsTNEHo PoJEDNÁveNra
Dňa29.]1.2019 podala paniAlena MIKUŠoVÁr. Kubincoví tlvirlc bytom sfiole11ická č.
3, 851 05 Bfitistllpll, v zrnyslc $ 17 ods. 7 vyhlášky MŽP č. 24l2()O3 Z. z., ktoroLl sa vykonáva
zákon č' 543/2002 Z' z. o ochrane prírody a klajiny, žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín
rastúcich mimo ]e5a
I

-

hoÍský, 1ks jaseň štíhly,1ks lipa malolistá a 1ks smrek obyčajný _ rastúciclr
na pozemkoch parcela č. KN-c 7060; 7061;7062;7063 v k' ú. Yysoká nad Kysucou,

-

krovitý porast - na pozemku parcela č. KN-c 7060 (TTP o'.týfiefe 1935 ']) Požadovaná
'
plocha na výrlrb cca 200m'z; parcela č. KN_C 7061(a á póda a ?ýmere 1249 1112) požadclvaná
(TTP o aÚ ere 3045 1112) Požadoýafiá
Plochá ná výrub cca 6oom, ; parce]a č. KN-C 7062
plocha na výrub cca 1500m2 v k' ú. vysoká nad Kysucou.

21 ks javoŤ

Pozemky, na ktorých dÍeviny rastú, sú \'o vlastníctve žjadátelky. Uvedeným dňor1 bolo
začaťékonanie v predmetnej veci.

Dóvod výr'ubu drevín - ná]etové dŤeviny Prcdstavujú bezpečnoshé riziko

ohrozujú
obyvatel'ov Zlomením a pádom' nernožnosť obhospodarovať pozemky podl'a určcnéhoúčelu.
a

obec Vysoká nad Kysucou, ako príslušnýor8án štátnej sPlávy v prvom stupni vo veciach
ochrany prírody $ 2 písm. 1) zákona č' 41612001 Z' z. o Prcchode nicktor]ich PósobnosLí z orgálov
štátnq sPrávy na obce a vyššie územnéce1ky a s 69 písm' d) a h) zákona č.54312002 Z. z. o ochrarre
Pťírodyá křajiny, vsúlade s ustarlovením s 18 ods' 3 a $ 21 zákona č.71l'1967 zb. o sprár'rrom
konaní r' znení neskoršíchZákoňo\'' oznamuje začatie správncho konania dotknutJim oŤ8ánom
štátnej spráW a známym účastníkomkonania a súčasrrenariaďuje na prer'oko\'anie Pred]oženého
náVrhu ústne pojednávanie spojené s miestnou obhliadkou
dňa l3.decembŤa 2019 (piatok) o 10:00 hod.,
n, \trťLnJ tlm oo,,r lnr . h rra obecnom j r_rJe Vr sola nad Kr sucou
a následná bude v]rkonarrá obhliadka drevín na mieste, kde dreviny požadovanéna výrub rastťr'

Do podkladov rozhodlutia je možnéna1, 1iadnuť prcd clňom ústneho konania na obecnorn
úIade vo Vysokej nac1 Kysucou, č' dv.23, v úŤadných 1Todir,ách v pondelok, strcda a piatok
a takisto pri ústnom pojcdnávad.
Účastníci konania móžu svoje námietky k návrhu uPlatnjť najneskór Pri bmto Pojcdnávaní. Ak
dotknutý oŤ8án štátnej správy alebo účashíkkonania v určenej alebo prcdlženej lehote, (o ktorú
musí požiadaťpríslušnýorgán št. sPlávy), neoznámi svojc stanovisko k výIubu dlevín, má sa za
to, že s výrubom drevín ním sJedovaných záujmov súhIasí'

Ak sa nechá niektolý
s

oveteným podpisom.

z

účashíkovzastupovat', predloží jeho zásfuPca PísolrrnúP]nú moc

Orgán ochrany prírody týmto uPovedomuje o ZačatísPlávneho konania, v ktorom móžu byť
dotknuté záujmy ochŤány Prírody a krajjny chránené v zneni ncskoršich predpisov'

zdŤxženíe,ktoré podla s 82 ods.6 zákona Íolmou predbežnej žiadosti Písorrme Požiada
orgán ochlany prírody o účasťv bližšienešpecifikovar-rýclr správnych konaniach je účastníkom
tohto konania, ak podla $ 82 ods.3 zákona Písomne alebo eJektronicky (na adresu
pred]raEta@yyEok!4adk , Potvrdí svoj záujem byť účastníkomv tomto spťávnom
konaní' Potvrdcnie musí byť dorrrčené na obecný úracl Vysoká nad Kysucou a to v lehote do 7 dJrí
od zverejnenia tejto inÍolmácie na intemcto.!'cj stlJile www'VysolánáJkysucou'sk'
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-+{
Mgr. 4nton Varecha

Doručuje sa:
Alena Mikušová, tr'va]e byťom smolenická3, E51 05 Blatislava

