OBEC KOŠECA
Hlavná ulica 36/100, 018 64 K o š e c a
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Č.j. S2021/453/1786

Vybavuje: Kurinec Marek

V Košeci dňa 10.11.2021

INFORMÁCIA
o začatí správneho konania vo veci vydanie súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z.
o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
Žiadosťou (č. POD-349/2021-4084/2021) doručenou dňa 08.11.2021, požiadala Obec Ladce,
v zastúpení starostom obce Ing. Jaroslavom Koyšom, Hviezdoslavova 599/599, 018 63 Ladce, tunajší
úrad o vydanie súhlasu v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny
v znení neskorších predpisov o výrub 2 ks drevín.
Dňom doručenia žiadosti bolo začaté správne konanie.
Obec Košeca, zastúpená starostom obce, ako príslušný orgán štátnej správy starostlivosti
o životné prostredie podľa § 1 ods. 2 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné
prostredie a o zmene a doplnení neskorších predpisov a ako príslušný orgán štátnej správy vo veciach
ochrany prírody a krajiny podľa § 64 ods. 1 písm. e), § 69 ods. 1 písm. a) a na základe určenia
Okresného úradu Ilava (č. OÚ-IL-OSZP-2021/000685-002 zo dňa 22.02.2021) v zmysle § 69 ods. 3
zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov /ďalej len „zákon“/,
v súlade s ustanovením § 82 ods. 7 zákona
informuje
o začatí konania vo veci vyššie uvedenej žiadosti Obce Ladce, na vydanie súhlasu na výrub
nasledovných drevín a odôvodnenia:
- 1 ks – lipa malolistá (obvod kmeňa 337 cm)
Drevina rastie na pozemku KN-E 1903/104 (druh pozemku: zastavaná plocha
a nádvorie, mimo zastavaného územia obce), k. ú. Ladce, ktorý je vo výlučnom
vlastníctve žiadateľa.
Dôvod výrubu: Strom rastie v blízkosti komunikácie, v obmedzenom prekoreniteľnom
priestore. Strom je suchý, ohrozenie zdravia alebo života človeka a hrozba
vzniku značnej škody na vozidlách.
- 1 ks – javor (obvod kmeňa 180 cm)
Drevina rastie na pozemku KN-C 121/1 (druh pozemku: ostatná plocha,
v zastavanom území obce), k. ú. Ladce, ktorý je vo výlučnom vlastníctve žiadateľa.
Dôvod výrubu: Strom rastie pri komunikácii, z väčšej časti je suchý, hrozí padnutie na
miestnu komunikáciu, ohrozenie bezpečnosti občanov a škody na majetku.
Prípadným ďalším účastníkov konania, ktorí majú v zmysle § 82 ods. 3 zákona záujem byť
účastníkom v začatom správnom konaní, oznamujeme, že svoj záujem je nutné potvrdiť Obci
Košeca písomne alebo elektronicky na: marek.kurinec@koseca.sk. V zmysle § 82 ods. 7 zákona sa
určuje lehota na potvrdenie záujmu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia tejto informácie na
internetovej stránke Obce Košeca, t.j. do 18.11.2021.
Účastníci konania a dotknuté orgány môžu nahliadnuť do spisu na Obecnom úrade v Košeci
počas úradných hodín, alebo na ústnom pojednávaní.

Mgr. Radomír B r t á ň
starosta obce

