
obec VysokánadKysucou
VYsoká nad Kysucou č.215.023 55 Vysoká nad Kysucou

Č.j. vs r/zozo- ozla -rva
wbn! jc : Mil ' varcťha

Vec:

vo Vysokcj nad Kysucou, dňa 08'01'2020

ozNÁ^aENIE o začarÍ spnÁvNnHo KoNANIÁ
A NARIADFNIE LS TNIHO POJFDNAVANI4

Dňa 20.12' 2019 poda] žiadateť: Rímskokatolícka cirkev Íarnosť Vysoká nad Kysucou č.

227, 023 55 Vysoká nad Kysucou, \'zástúpeni Mgř. Fřantišek Mikuláš, správca farnosh, v zmysle

s ']7 ods. 7 vyhlášky MŽP č. 2412003 Z. z', ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane

príŤody a krajiny, žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín ťastúcich mjmo lcsa - 1 ks lipa
malolistá (Tilia cardatn) - na pozemku PaŤcela č. KN-c 1536 (znstnoaná plochn n nádz.lorie), 2ks
duglaska tisolistá (Pseutlotsuga nlenziesií ) - na pozemku parccla č' KN_C 1528 cál]rada ) a sks
duglaska tisolistá (Pseudatsuia nenziesii ) - rT a pozemku parccla č' KN-c 1537 (osfaf'i plocha) v k.

ú' Vysoká nad K}'sucou. I'ozemkv, na ktorýclr dreviny ťastú, sú vo vlashlíctve Rímskokatolícka
cirkev- Famosť Vysoká nad Kysucou, v podiele ]/'] .

Uvcdeným clňom bolo začaté konalie v Predmehlej veci.
Dóvod výrubu drevín uvedený V žiadosti ,,v júli r' 2a']9 pli fiirazol)o aetÍc jedfia z dt)ojicÍ líp

ž spadla, ndšt'asťie bez ublíženia nn zdfaoí I)eliacich, kť(r'í \cn kfiitko predtÚ] achiI]znli do chrámu na

saiítú omšu' Ie apodsťaťnená ()bita, že podobnil uietor, prípadne názlal snehu druhá lipa rcttnko ne'ot1drží

a je ríziko pre bezpečno,t' lidí, aka i pfe stnl)bu Íafskéha k()iť()In. Vo Jarskej zihrode sti ll1sadené íhličnalry,

k|oré soojin koreňotýn pttškodzLLii staobu oPk)ťe ifl a lúlol]élto pťitp1lstu cez Fdťsk! pak)k. ZáhlLtdLt

Plá ujeme ayužíút'na iaj | ifiaainil účel a tlkisto ako o,Jotl1ý snd'"

obec Vysoká nad Kvsucou, ako príslušný oÍgáň štátnej správy r'prvom stupni vo veciach

ochrany prírody $ 2 písm' I zákona č' 41612001 Z' z. o Prechode niektoi"ich pósobností Z org.ínov

štát, ej správy na obce a vyššic úzerrrrré celky a $ 69 písm' d) a h) zákoÍa č.543l2oo2 z' z' o oc]rrane

prírody a krajiny, vsú]ade s ustanol'ením s 18 ods' 3 a $ 21 zákona č' 7l[1967 Zb. o správrrom

konaní v znení neskorších Zákonov, oznamujc začatie sPŤáVneho konania dotknulýrn olgálrom

štátnej správy a znárnym účastníkom konania a súčasne nariaďujc rra prerokovanie predloženélro

náVIlru ústne pojednávanie spojené s miestnou obh]iadkou

dňa 21.januáŤa 2020 (utorok) o 13:00 hod.,

so 5tr eLnullm DozvJnv.h nr Obc.nom urrde Vr rol .r nrrl Kv.u. ou

a následná bude v]'konaná miesLna obhliadka dťcvín v teréne.

Do poclkladov lozhodnutia je možné nahliadnuť prcd dňom ústneho konanja na obecnom

útade vo Vysokej nad Kysucclu, č' dv.23, v úradných lrodjnách v pondelok, stfeda a Piatok
a takisto Pri ús|nom Pojednávání'

Účastníci konanja móžu svoje námictky k nár'rhu uPlatniť naj:T eskór pri tomto pojednávaní'

Ak dotknutý oŤgáň štátnej správy a1cbo účastník konania v určcnej alebo prec1lžencj lehote' (o

ktoru musí požiadať príslušný orgár št' správy), neoznámi svoje stanovisko k výrubu drevin, má

sa za to, že s výrubom drevíl ním slcdovaných záujmor' súhl;rsí.



Ak sa nechá niekto.ý z účastníkov zastuPovať/ predloží jeho zásfupca písomnú plnú moc

s overeným PodPisom.

Orgán ochrany prírody týmto upovedomuje o začatí splávneho konania, v ktorom m6žu byť

dotknuté záujmy ochrany Príťody a krajjny chránené v z-není neskorších predpisov.

Združenie, ktoré podla s 82 ods.6 zákona folmou predbežnej žiadosti písomne požjada

orgán ochŤany prírody o účasť v bližšie ncšPccifikovaných správnych konaniach je účastníkorn

tohťo konania' ak podla $ 82 ods.3 zákona písonme alebo elektřonicky (na adresu

Prednosta@vysokanadkysucou.sk), potvldí svoj zálrjen byť účastníkom v tomto sPlávnom

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

od zveŤejnenia tejto inromácie na intemetovej střánke \\'wW'vysokanadkJ'sucouJék.

varecha
\

Dolučuje sa:

- Rímskokatolícka cirkev, famosť Vysoká nad Kysucou č. 227, 023 55 Vysoká nad Kysucou,

v zastúpení Mgr' FŤantišek Mikuláš, spÍávca Íamosti

Na vedomie:
Okr'esný úra11 Čadca- odbor starostiivosti o ŽP, Pa]árikova 91, o22 01 Čadca


