
obec VysokánadKysucou
Vysoká nad Kysucou č.2l5,023 55 vysoká nad Kysucou

Č';' vs as-ros/zozo svu
Vlb J1ik : MBr. varechn

Vec:

vo Vysokej nad Kysucou, dňa 29.01'2020

ozNÁutNrn o zeČlrÍ spnÁvNtHo KoNANIA
A NARIADENIE ÚsrNnrro ro;roNÁvaNra.

Dňa 27.01. 2020 Podal žiadatet: Ing. Ján Čerňan, hvale bytom Vysoká nad Kysucou č' 3'1,

o23 55 Vysoká nad Kysucou, (ďalej len ,,žiadatel"), V zmysle s 17 ods.7vyhlášky MŽp č. zqlzoos

z. z., ktoŤon sa vykonáva zákon č. 543/2002 z. z' o ochrane prírody a krajiny, žiadosť o vydanie

súhlasu na výrub drevín rasúcich mimo lesa - 1 ks dub _ na pozemku parce1a č' KN-C 298í
(zasral)ílná plochn a \ádooťie), vk. ú. Vysoká nad Kysucou. Pozemol9 ná ktoŤom drevina

požadovaná na výrrrb rashe, je vo vlastníctve žiadate]'a v Podiele % a Ins. lngŤid Čeňar, ovej,

trvalebytom J. Palkoviča 4/44, 036 01Maitin, v Podiele %'

Uvedeným dňom bolo začaté konanie v PIedmetnej veci'
Dóvod výrubu drevín uvedený v žiad,ostt ,,]edná sa o stťol1l, ktoÚ fiitie z) tesnej blízkjsti

hosPodfuskejbudo?,y a cestll, kde kofuna stfofiu ptektýaa celú šírku cesÍ!' PÍi r)etefnam počasi suché kafiáre

Padijú n(l cestu 4 strcchu haspodátsk4 bu(1oí,y' Týltlto fióžu ohfazit' prcchádzijúcich l'udí či a tá n srósobiť

škod1l fia fiajetk'u'"

obec Vysoká nad Kysucou, ako príslušný oř8án štátnej sPrávy v Prvom stuPni vo veciach

ochrany prírody $ 2 písm' I zákona č. 41612001 z' z. o plechode niektolich pósobností z orgánov

štátnej sPIá\,f' na obce a vyššie územné celky a $ 69 písm' d) a h) zákona č.543l2D02 Z. z' o ochrale

prírody a krajiny, v súlade s ustar,ovením s 18 ods. 3 a $ 21 zákona ř.71l-1967 zb. o sPlávnom

konani v zrrení neskorších zákonov, oznamuje začatie správneho konania dotknuým orgánom

štátnej sPlávy a znám}nn účastníkom konania a súčasne nariad'uje na Plerokovanie predloženého

návrhu ústne pojednávanie sPojené s miestnou obhliadkou

dňa 13.Íebruára 2020 (štvrtok) o 13;00 hod.'
qo -třehrulím Po/Vaný.h nJ Obecnom úrade VJ.oL; nJd Kv.ucou

a následná bude vykonaná miestna obh]iatlka drevín v teréne.

Žiadatel v tento deň Pledloži Písonmý súhlas (ooťr'erý Podrl-.q)' od sPoluvlastníka

b}'tom T' Palkoviča 4/44. 036 01 MaŤhn' V Podiele r/r, alebo zJbezPeai jej osobnú účasť na ústnom

ryadkou dňa 13.02.2020 so začiatkom o 13:00 holl

Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť pred dňom ústneho konania na obecnom

úrade vo Vysokej nad Kysucou, č. dv. 23, v úradných hodinách v pondelok, stťeda a Piatok
a takisto P ústnom Pojednávaní'

Účastnícj konania móžu svoje námietky k návlhu uPlatniť najneskóŤ Pri tomto Pojednávaní'
Ak dotknutý oŤgán štátnej správy alebo účastník konania v uIčenej alebo predlženej lehote,



(o ktorú musí požiadať príslušný orgán št' sPrávy), neoznámi svoje stanovisko k výrubu drevín,

má sa za to, že s výrubom drevin ním sledovaných záujmov súhlasí'

Ak sa nechá niektorý z účastníkov zastuPovat', predloží jeho zástuPca Písomnú phú moc

s overeným podpisom.

Orgán ochrany prírody ť'ýmto upovedomuje o začatí sprá\meho konania, v ktorom móžu byť

dotknuté záuj'ny ochlany PríIody a kajiny chlánené v znení neskorších predpisov-

Združertic, ktolé Podlh s 82 ods.6 zákona Íorrnou predbežnej žiadostj Písomne Požiada

orgán ochrany prírody o účasť v bližšie nešpecifikovaných sPlávnych konaniách je účashríkom

tohto konania, ak podla $ 82 ods.3 zákona písomne alebo e1ektronicky (na adresu

pIednosta@vY5okalad&sulQusL), potvldí svoj záujem byť účastníkom v tomto sPrá\'nom

konaní. Potvrdcnie musí byť doručené na obecný úrad Vysoká nad Kysucou a to v lehote do 7 dní

od zveťejnenia tejto informácie na ňtemetovej stríínke $rw\{'.!T'sokanadk)'sucou 'sk.

Doručuje sa:

- Ing. Ján Čeňan, Nižný koniec 3'1, 023 55 Vysoká nad Kysucou,
- Ing. Ingrid Čerňanová, tŤvale bytomJ' Palkoviča 4/44, 036 01 Martin,


