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Výrub drevín rastúcich mimo lesa v území s prvým stupňom ochrany – upovedomenie o začatí správneho konania
a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnou ohliadkou
Okresný úrad Myjava, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody
a krajiny podľa § 68 písm. c) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny
v znení neskorších predpisov a podľa § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Vás podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967
Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov
upovedomuje
o začatí správneho konania dňa 26. 09. 2022
podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov vo veci
rozhodovania o súhlase na výrub drevín rastúcich mimo lesa – 2 ks orech kráľovský s obvodom kmeňa 99 cm a 66
cm na parcele reg. C KN č. 1585/1 v k. ú. Polianka (ostatná plocha mimo zastavaného územia obce)
z dôvodu : rekonštrukcia miestnej cesty
z podnetu : Zdenky Koptákovej bytom sídl. D. Jurkoviča č. 424/7 Brezová pod Bradlom
Okresný úrad Myjava, podľa § 21 ods. 1 a 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov
za účelom objasnenia stavu veci
nariaďuje
ústne pojednávanie spojené s miestnou obhliadkou, ktoré sa uskutoční dňa
26. októbra 2022 (streda) o 9.00 h.
na Okresnom úrade Myjava, odbore starostlivosti o životné prostredie.
Súčasne OÚ Myjava na ústne pojednávanie p r i z ý v a :
- účastníka správneho konania :
1. žiadateľa, ktorý :
a) predloží písomný súhlas vlastníka pozemku, na ktorom dreviny rastú s ich výrubom,
b) objasní svoju žiadosť,
2. vlastníka parcely č. 1585/1 – Obec Polianka, ktorý umožní zamestnancom orgánu ochrany prírody a krajiny
vstupovať na uvedený pozemok
s cieľom plniť povinnosti vyplývajúce zo zákona a z ďalších predpisov na úseku ochrany prírody
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a krajiny,
- dotknuté orgány štátnej správy:
1. Obec Polianka – orgán ochrany drevín.
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.
Účastníci správneho konania a dotknuté orgány štátnej správy môžu uplatniť svoje pripomienky a námety k
podkladom rozhodnutia na ústnom pojednávaní. Fyzické a právnické osoby sú povinné podať vysvetlenie o
skutočnostiach, ktoré majú význam pre konanie a rozhodnutie podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. na ústnom
pojednávaní.
Účastníci konania sú v priebehu správneho konania povinní oznámiť orgánu ochrany prírody akúkoľvek zmenu
týkajúcu sa predmetu konania.

Ing. Anna Lajdová
vedúca odboru
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky
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