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VysokánadKysucou

vysoká nad Kysucou č.215, 023 55 Vysoká nad Kysucou
ZS-ZSInOZO vo Vysokej nad Kyiucou, dňa 03.03_2020

eVa

Vybawje : Mgř. Anton yarecha

RO ZH OD N UTIE
Obec Vysoká nad Kysucou ako prislušný orgán štátne' spŤávy v prvom stupni vo
veciach ochlany pdŤody podl'a § 2 písm, f) zákoť.a ě. 416/20o1Z.z. o plechode niďtony'ó
Pdsobností z oř8ánov štátnej správy na obce a na lyššieúzemnécelky v znení neskorších
predpisov a § 69 písm, d) a h) zákona č. 5432ffi2 Z,z. o ochrane pdrody a krajiny v zneni
neskoŤších predpisov (ďalej len ,,zákon o ochrane pírody"), podlh § 31 ods.1, písm, d)
zákona ř.71|!967 Zb. o sprármom konaní v znení neskoršíchpredpisov

zatavu je konanie

vo veci žiadatelky - Alena Čerňanová, trvale bytom vysoká nad Ky8ucou č.34, o23 55
Vysoká nad K}.sucou, o vydanie súhlasu na výrub dlevín Ťastucich mimo lesa - iavot
a jaseň rashicich mimo lesa na pozemku parc. KNC č. 243, kroťý je nev}?oriadaný a je
súčasťouparc. KNE č. 328/1 kastaoqrlá plocha a nádoorie o rrljfieíe 27hz'), v k.ú. Vysoká nad
Kysucou,

odóvodnenie
Dňa 27.07.2020 podala pani Alena Čerňanová, trvale bytom 023 55 vysoki nad
Kysucou č. 34, v zmysle § 17 ods, 7 vyhlášky MŽP č. 24t2003 Z. z,, ktorou sa vykonáva
zákoi č. 54312002 Z, z. o ochrane prírody a kra;'iny, žiadosť o vydanie súhlasu na výrub
drevín:

.

1ks iavor a 1ks jaseň - rastúce mimo lesa na pozemku KNC č. 2€, ktory je
nev}?oriadaný aje súčasťouPařc. KNE č.328/1 (zastaadná plochd a hádýofie o oýlfi.fe
271m'), ý k-u.vysoká nad Kysucou - vlastnici vedení na Lv č.108457.

Nalolko

narrhovalc|-l,a nie je $ lučnou vlasmičkou Pozcmku. na ltorom drevrny
požadovanéna výrub rastu, obec Vysoká nad Kysucou, ako príslušnýorgán štátnej správy
v přvom stupni vo veciach ochrany prírody, vyzval navrhovatel'ku o doplnenie podania,
doloženie súhlasu ostabrých spoltrvlastníkov uvedenej nehnutelhosti a zároveň konanie
Prerušil loáodnutím č.j- Ys-39-104l2020-6Va zo dňa 29.07.2020. Navlhovatelka bola
upozomená o tom. že ak návrh nedoplní v §tanovméj lehote, sprá\aly orgán konaŇe
zastavi.

Žiadateka wýzvu prevzala dňa 30.01.2020. Termín doPlr:renia žiadosti bol do
termíne žiadatel'ka nedoplrrila požadovanénáležitosti pre

02.o3.2o2o, v stanovenom
Posúdenie žiadosti,
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PodLa § 30 od.1 písm. d) zákona č. 7711967 h. o správnom konaní v znení nesko*ích
predpisov, sprár,ny orgrin konaŇe zastaví, ak:
- účastníkkonania na uljzza spráoneho otgánu z) ufčenej lehote neodstritli ne.lostatku suojho
podania n bo! o ntoznosfia(h zasra\rhia pouiený.

Poučenie
Ploti tomuto lozhodnutiu možno podať odvolanie, podLa § 53
7"111967

zb. o sPrá!1lom konaní v znení neskorších predPisov v lehote

15

nasl, zákona č.
dní odo dňa jeho

a

doručeni4 na obec Vysoká nad Kysucou.

Toto rozhodnutie možno preskúmať súdom až po vyčerPani ťiadnych oprar.ných
Prostriedkov,
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Alena Čerňanová, 023 55 Vysoká nad Kysucou
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