Obec

VysokánadKysucou

Vysoká nad Kysucou č.215, 023 55 Vysoká nad Kysucou
č.i. vs - za-zz1,12020 -7y a
vo Vysokej nad Kysllcou, dňa25.02.2020
Vybauuje

:

Mgr.Varecha, tel. +421918397074

Vec:

ozNÁunNIn o zečaríspnÁvNEHo KoNANIA
A NARIADENII úsrurHo roJEDNÁvANIA

Dňa 25.02.2o20 podala žiadatelka: Mgr, AmáIia Kužmová, trvale bytom Vyšný Kelčov č.
vŽP r. z+lzooz Z. z., ktorol sa
lykonáva zákon č. 543/2002 Z, z. o ochtane prírody a krajiny, žiadosťo vydanie súhlasu na qirub
drevín rastúcich rnimo lesa - 1 ks brest (l]lmus) - na pozemku parcela č. KN{ 232811, (traalý
tráunatý porast), lks smrek obyčajný (Picea abies) na pozemku parcela č, KN-C 2328t2 (traalý
tráonat! porast) v k. ú. Vysoká nad Kysucou. Pozemky, na ktoryich dreviny rastú, sú vo vlastníctve
žiadateky, v podiele 1/1 .
Uvedeným dňom bolo začatékonanie v predmetnej veci.
DÓvod výrubu drevín uvedený v žiadosti : ,,Brest rastie a tesnej blízkosti prístrešku na relaxáciu
659, 023 55 Vysoká nad Kysucou, v zmysle § 17 ods. 7 vyhlášky

a aedťa susediacej hospod.árskej budoay. Kmeň je popraskaný a kareňozly systém narúšaa poškoduje oporny

múr prístreŠkuna relaxáciu

a susednú hospodársku bud.oou. Koruna stromu presahuje nad susediaci
ptedstaaujú riziko z;zniku škód na majetku, príp. predstaauje bezpečnostnériziko
zlomením alebo pádam na obyaateťoa. Smrek rustie u tesnej blízkasťi rekreačnéhodomu a predstauuje
bezpečnostné rizika zlomením alebo pádom na obyaatel'oa a na majetok.''

Pozemok a padajúce konáre

obec vysoká nad kysucou, ako príslušn;íorgán štátrrej správy v prvom stupni vo veciach
ochrany prírody § 2 písm. f) zákona č. 416/20012. z, o prechode niektoďch pósobnosť z orgánov
štátnej správy na obce a vyššieúzemnécelky a § 69 písm. d) a h) zákona č. 54312002 Z. z. o ochrane
pdrody a krajiny, v súlade s ustanovením § 18 ods. 3 a § 21 zákona č. 7U1967 Zb. o sprámom
konaní v znení neskorších zákonov, oznamuje začatie sprá,rneho konania dotknu|/m orgánom
Štátrej správy a znám}arr účasfrrftomkonania a súčasnenariaduje na prerokovanie predloženého
náwhu úsfore pojednávanie spojené s miestnou obhliadkou
dňa 09.03,marca 2020 (pondelok) o 08:00 hod.,
so stretnutím pozvaných na Obecnom úrade Vysoká nad Kysucou
a následná bude lTlkonaná rniestr:ra ob}rliadka drevín v teréne.

Do podkladov rozhodnuťa je možnénahliadnuť pred dňom ústneho konania na Obecnom
úrade vo Vysokej nad Kysucou, é. dv. 23, v úradných hodinách v pondelok, streda a piatok
a takisto pri ústnom pojednávaní.
ÚČastríci konania móžu svoje nárnietky k návrhu uplatrriť najneskór pri tomto poiednávaní.
Ak dotknu{rí org.in štátnei správy alebo účastríkkonania v určenej alebo predlženej lehote, (o
ktorú musí poŽiadať príslušnýorgán št. správy), neozrámi svoje stanovisko k v,ýrubu drevín, má
sa za to, že s

výnlbom drevín ním sledovaných záujmov súhlasí.

Ak
s

sa nechá niektorý z účastníkovzastupovať, ptedloži jeho zástupca pisomnú plnú moc

oveíeným podPisom.

Orgán ochrany prírody týmto upovedomuje o začaťispíávneho konania, v ktoťom móžu byť
dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené v znení neskorších predpisov.

Združenle, ktoré podla § 82 ods.6 zákona formou predbežnei žiadosti písomne požiada
oťgán ochrany prírody o účasťv bližšienešpecifikovaných sprámych konaniach je účastníkom
tohto konania, ak podťa § 82 ods.3 zákona písomne alebo elektronicky (na adresu

@),potvrdísvojzáujembyťúčastníkomvtomtosprávnom

konaní. Potvrdenie musí byť doručenéna Obecný úrad Vysoká nad Kysucou a to v lehote do 7 dní
od zvereinenia teito informácie na intemetovei slránke www.v vsokanadkvsucou.sk.

^d,#"",,"
Doručule sa:
- Mgr. Amalia Kužmová, Vyšný Kelčov 659, 023

55

Vysoká nad Kysucou,

