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Vec:

vo Vysokej nad Kysucou, dňa 15.11.2019

oZNÁMENIE o zlrČlri SPRÁvNEHo KoNANIA
A NARIADENIE Úsrl,rn Ho PoJEDNÁv,q,NrA.

Dňa l5.l l.z0I9 podal pán Peter Papajčík a Adela Papajčíková, obaja trvale bytom 023 55 Vysokd
nad Kysucou č. 1325, v zmysle $ 17 ods. 7 vyhlášky MZP č,. 2412003 Z" z.,ktorou sa rykonáva zákon ě.

54312002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa -
2 ks jedl'a bie|a (Abies alba mMill.) - na pozemku parcela č. KN-C l4I3 (zastavaná plocha a nádvorie
o výmere 736m2) v k. ú, Vysoká nad Kysucou" Pozemky, na ktoých dreviny rastú, sú vo v|astníctve
Žiadatel'a" Uvedeným dňom bolo zaěaté konanie v predmetnej veci" Dóvod výrubu drevín - bezpečnostné
riziko aohrozujú obyvatelbv zlomením apádom na štátnu cestu IIl487 arozvody NN siete akáblovej
televízie 

"

obec Vysoká nad Kysucou, ako príslušný orgán štátnej správy V prvom stupni vo veciach ochrany
prírody $ 2 písrn" f zákonač.4161200l Z. z" o prechode niektoých pósobností z orgánov štátnej správy na
obce avyššie územné celky a $ ó9 písm' d) ah) zákona č)' 54312002 Z. z' o ochrane prírody akrajiny,
vsúlade sustanovením $ 18 ods.3 a $ 21 zákonaě.7111967 Zb. osprávnom konanívznení neskorších
zákonov, oznamuje začatle správnelro konania dotknuým orgánom štátnej správy a známym účastníkom
konania a súčasne nariaďuje na prerokovanie predloženého návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnou
obhliadkou

dňa 27.novembra 2019 (streda) o 10:00 hod.'
so stretnutím pozvaných na obecnom úrade Vysoká nad Kysucou

a následná bude v)ikonaná miestna obhliadka drevín na pozemkoch. na ktorych dreviny rastú"

Do podkladov rozhodnutia je rnožné nahliadnut' pred dňom ústneho konania na obecnom úrade vo
Vysokej nad Kysucou, č. dv.23, vúradných hodinách vpondelok, streda a piatok atakisto pri ústnom
pojednávaní.

Účastníci konatria rnÓžu svoje námietky k návrhu uplatnit' najneskór pri tomto pojednávaní. Ak dotknutý
orgán štátnej správy alebo účastník konania v určenej alebo predlženej lehote, (o ktorú musí požiadat'
príslušný orgán št. správy), neoznámi svoje stanovisko k výrubu drevín, má sa za to, Že s výrubom drevín
ním sledovaných záujmov súhlasí.

Ak sa nechá niektory z účastníkov zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú plnú moc s overeným
podpisom.

orgán ochrany prírody ýmto upovedomuje ozačati správneho konania, v ktorom móžu byť dotknuté
záujmy ochrany prírody a krajiny chránené v znení neskorších predpisov.

Združenie, ktoré podl'a $ 82 ods.6 zákona formou predbeŽnej žiadosti písomne poŽiada orgán ochrany
prírody o účast' v bližšie nešpecifikovaných správnych konaniach je účastníkom tohto konania, ak podl'a $
82 ods.3. zákona písomne alebo elektronicky (na adresu prednosta@v}rsokarradk)rsucou.sk), potvrdí svoj
záujem byt' účastníkom v tomto správnom konaní. Potvrdenie musí byť doručené na obecný úrad Vysoká

www.v)zsokanadk)zsucou. sk.

Mgr. Va
obce

Doručuje sa:

Peter Papaičík a Adela Papajčíková,obajatrvale bytom 023 55 Vysokd nad Kysucou č. 1325


