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ROZHODNUTIE
Obec Vysoká nad Kysucou ako p slušný orgán štátnej správy v prvom stupnl vo
veciach ochrany prírody podla § 2 písm. í) zákona č. 41,612001, Z.z. o prechode niektorych
pósobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších
predpisov a § 69 písm. d) a h) zákona č- 54312002 Z.z. o ochrane prirody a krajiny v znení
neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon o ochrane prlrody"), podla § 31 ods.1, pism. b)
zákona č. 7U7967 Zb. o správnom konaní v znení neskoršíchpredpisov

zatavuje konanie

vo veci žiadateťa - Ing. Ján Čerňan, trvale bytom Vysoká nad Kysucou ě.34, O2g 55
Vysoká nad Kysucou, o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa - 1 ks dub na pozemku parcela č. KN-C 298/1 (zastauaná plocha a nádaorie), v k. ú. Vysoká nad Kysucou.

odóvodnenie

Dňa 1,2.02.2020 bolo doručenéna Obec Vysoká nad Kysucou Oznámenie Ing. Jana
Čerňana trvale bytom 023 55 Vysoká nad Kysucou č. 34 - žiadatel'a o vydanie súhlasu na
výrub drevín tastúcich mimo lesa, 1 ks dub - na pozemku parcela č. KN-C 298/1 (zastauaná
plocha a nádaorie), v k. ú. Vysoká nad Kysucou, v ktorom oznamuje, že rušížiadosť na výrub
vyššie uvedenej dreviny, ktoru podal na tunajšíúrad dňa 27 .01,.2020.
Podťa § 30 od,1 písm. b) zákona č. 7711967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších
predpisov, správny orgárr konanie zastaví, ak:.

-

účastníkkonania azal sooj náurh na začatie konania spiiť a konanie sa netýka iného účastníka
konania alebo ostatní účastnícikonania súhlasia so sptitbzatím náarhu a nejde o konanie,
ktoré móže začat' spráuny or4án,

Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu o zastavení konania sa podťa § 30 ods.2 zákona č,71,11967
Zb, o správnom konani v znení neskoršíchpredpisov nemožno odvolať.
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starosta obce

Doručuje sa:

-

Ing. Ján Čerňan, 023 55 Vysoká nad Kysucou č. 34
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