OBEC POLIANKA
Spoločná obecná úradovňa so sídlom v Myjave, Nám. M.R.Štefánika 560/4 907 01 Myjava
Referát ochrany prírody a krajiny

Doručí sa podľa rozdeľovníka
SOÚ 30,O/2017/Pol./Cá

Vybavuje: Ing. Jana Cablková Myjava, 6. 6. 2017

Vec: Výrub drevín – oznámenie o začatí správneho konania
Obec Polianka, v zastúpení starostu obce ako orgán štátnej správy v prvom
stupni vo veciach ochrany prírody podľa § 2 písm. f) zákona 416/2001 Z. z.
o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie
územné celky a § 69 písm. a) a i) zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody
a krajiny Vás v zmysle § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
upovedomuje
o začatí správneho konania
6. 6. 2017 vo veci výrubu drevín rastúcich mimo lesa. Žiadateľom o výrub drevín
rastúcich mimo lesa je: Ing. Ladislav Sehnal, Kálmána Mikszátha 1972/3, 929 01
Dunajská Streda (ďalej len „žiadateľ“). Predmetom konania je výrub 1 ks dreviny
rastúcej sa na pozemku par. č. „C“ 10190/2 v k. ú. Polianka, ktorého vlastníkom je:
Ing. Ladislav Sehnal, Kálmána Mikszátha 1972/3, 929 01 Dunajská Streda
Dôvody výrubu sú (podľa žiadateľa):
Strom sa nachádza cca 2,5 m od rodinného domu (parc. Číslo 10193/3) a svojou
korunou nebezpečne presahuje pôdorys domu. V prípade poškodenia stromu,
ktorého vek odhadujem na viac ako 100 rokov, môže spôsobiť vážne škody nielen
na mojej, ale aj susediacej stavbe. Vzhľadom k tomu, že tento rok mám v úmysle
urobiť prestavbu strechy, považujem za rozumné, predísť možným budúcim
problémom a ochrániť nemalú investíciu, ktorá ma čaká. Ako ďalší dôvod by som
uviedol fakt, že lipa svojou (južnou) pozíciou bráni slnku prehriať jedinú dostupnú
stenu a najmä v zimných mesiacoch dom nepozná slnečný lúč. Napokon,
celoročným „spádom“ neustále znečisťuje celé blízke okolie a je prakticky
nemožné udržať v širšom okolí stromu poriadok, na čo sa sťažujú susedia.
Obec Polianka, v súlade s § 82 ods. 7 zverejňuje na svojej internetovej stránke
informáciu o začatí tohto konania. Správny orgán určuje lehotu na doručenie
písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania na
adresu Obec Polianka, Polianka 91 , 907 01, na adresu Spoločnej obecnej úradovne
so sídlom v Myjave, Nám. M. R. Štefánika 560/4, Myjava alebo elektronickú adresu
jana.cablkova@myjava.sk v začatom správnom konaní do 5-tich pracovných dní
odo dňa zverejnenia oznámenia o začatí správneho konania.
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-2Upozornenie:
Účastníci konania môžu do podkladov rozhodnutia nahliadnuť na Mestskom
úrade Myjava, Odbore výstavy a regionálneho rozvoja, oddelenie výstavby
a životného prostredia, č. d. 218. Účastníci konania môžu svoje pripomienky
a námietky uplatniť písomne alebo ústne do zápisnice. Fyzické a právnické osoby sú
povinné podať vysvetlenie o skutočnostiach, ktoré majú význam pre konanie
a rozhodnutie. Účastníci konania sú v priebehu správneho konania povinní oznámiť
orgánu ochrany prírody akúkoľvek zmenu týkajúcu sa predmetu konania.
Ak sa necháte zastupovať, treba na správnom orgáne predložiť dohodu
o plnomocenstve s osvedčeným podpisom splnomocniteľa alebo vykonať vyhlásenie
do zápisnice na tunajšom správnom orgáne.

Ing. Jana Cablková
vedúca oddelenia
výst. a ŽP

Doručí sa:
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Na vedomie:
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