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Obec VysokánadKysucou
ká nad č.215 023 55 V

YS -79-22412020 - 8Ya vo Vysokej nad Kysucou, dňa 25.02.2020

Vec:
OZNÁMENIE O ZAČATÍ SPRÁVNEHO KONANIA

A NARIADENIE ÚsrrqrHo POIEDNÁVANIA

Dňa 25.02.202O podal žiadateť: Furnranec s.r,o., Vysoká nad Kysucou č. 378, 023 55 Vysoká
nad Kysucou, IČO 46 958 355, v zastúpení Mgr. Pavol Kužma, Vyšný Kelčov 659, 023 55 Vysoká
nad Kysucou - konatel' spoločnosti, v zmysle § 17 ods. 7 vyhlášky MŽP č.24l2N3 Z. z., ktorou sa
vykonáva zákon č. 54312002 Z. z. o ochtane prírody a krajiny, žiadosť o vydanie sútrlasu na výrub
drevín rastúcich mimo lesa - 4 ks bteza previsnutá (Betula pendula) 2ks borovica lesná (Pinus
silaestris) a lks smrek obyčajný (Picea abies ) - na pozemku parcela č. KN-C 2312 (zastaaaná plocha
a náduorie) v k. ú. Vysoká nad Kysucou. Pozemok, na ktorom dreviny rastú, sú vo vlastníctve
žiadateía, v podiele 1/1 .

Uvedeným dňom bo]o začaté konanie v predmetrrei veci.
DÓvod výrubu drevín uvedený v žiadosa - ,,Droiny rastú a tesnej blízkosti budoay Predajne č.s.

378 a pril'ahlej hospodárskej budouy. Koreňouý systém narúša a poškoduje základy predajne a hospodátskej
budoz;y. Koruny stromou presahujú nad susediaci pozemok a padajúce konáre ptedstaaujú riziko pzniku škód
na majetku, príp. predstauuje bezpečnostné riziko zlomením abbo pádom na obyoatel'ozl" .

Obec Vysoká nad Kysucou, ako pdslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach
ochrany prírody § 2 písm. í) zákona č, 47612001 Z. z. o prechode niekto4l,ch pósobnosti z orgánov
štátnej správy na obce a vyššie územné celky a § 69 písm. d) a h) zákona č.54312002 Z. z. o ochrane
prírody a krajiny, v súlade s ustanovením § 18 ods.3 a § 21 zákona č.7U1967 fu. o správnom
konaní v znení neskorších zákonov, oznamuje začatie správneho konania dotknutým orgánom
Štáhej správy a známym účastrríkom konania a súčasne nariaduje na prerokovanie predloženého
návrhu ústre polednávanie spojené s miestnou obhliadkou

dňa 09,03.marca 2020 (pondelok) o 10:00 hod.,
so sťretnutim pozvaných na Obecnom úrade Vysoká nad Klrsucou

a následná bude v}ukonaná miestrra obhliadka drevín v teréne.

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, stteda a piatok
a takisto pri ústnom pojednávaní.

Účastrríci konania móžu svoje námietky k návrhu uplahiť najneskór pri tomto pojednávaní.
Ak dotknutý orgán štátrrej správy alebo účastník konania v určenej alebo predlženej lehote, (o

ktorú musí požiadať pdslušný orgán št. správy), neoznámi svoje stanovisko k výrubu drevíru má
sa za ío, že s výrubom drevín ním sledovaných záujmov súhlasí.

nad



Ak sa nechá niektorý z účashríkov zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú plnú moc

s overeným podpisom.

Orgán ochrany prírody hýmto upovedomuje o začatí správneho konania, v ktoronr móžu byť

dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chrfurené v znení neskorších predpisov.

Združerie, ktoré podLa § 82 ods.6 zákona íormou predbežnej žiadosti písomne požíada
orgán ochrany prírody o účasť v bližšie nešpecffikovaných sprár,nych konaniach je účastríkom

tohto konania, ak podťa § 82 ods.3 zákona písomne alebo elektronicky (na adresu

prednosta@v}rsokanadkysucou.sk), potvřdí svoj záujem byť účasbríkom v tomto sprár,nom

konaní. Potvrdenie musí byť doručené na Obecný úrad Vysoká nad Kysucou a to v lehote do 7 dní
od zverejnenia teito iníormácie na intemetovei sřánke www,vysokanadk}isucou.sk.

Doručuje sa:

- Furmanec s.r.o., Vysoká nad Kysucou 378, 023 55 Vysoká nad Kysucou,


