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Č. j. OCUSB/2021/0489 /002

V Spišskom Bystrom dňa 13.10.2021

OZNÁMENIE
o začatí konania vo veci výrubu drevín
Obec Spišské Bystré ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany
drevín (ďalej len “správny orgán“) podľa § 69 ods. 1 písm. a) zákona č. 543/2002 Z. z.
o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), na
základeurčenia Okresného úrade Poprad odbor starostlivosti o ţivotné prostredie pod číslom
OU-PP-OSZP-2017/019155-02-HA zo dňa 6.12.2017 v zmysle § 2 písm. f) zákona č.
416/2001 Z. z. o prechode niektorých kompetencií z orgánov štátnej správy na obce a na
vyššie územné celky v znení neskorších predpisov na základe ţiadosti Obec Spišský
Štiavnik, Hornádska 241, 059 14 Spišský Štiavnik doručenej na tunajší správny orgán dňa
06.10.2021, podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“)
oznamuje začatie konania
vo veci vydania súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona na výrub 9 ks drevín rastúcich na
pozemkoch KN-C p. č. 1732/2, 238, 4 –ostatné plochy, k.ú. Spišský Štiavnik a to:
1) 1 ks jedľa s obvodom kmeňa 105 cm
2) 3 ks borovica čierna s obvodom kmeňov 120 cm
3) 5 ks tuja s obvodom kmeňov 35 cm
Ţiadosť bola odôvodnená plánovanou rekonštrukciou chodníka a spevnených plôch.
Za účelom zistenia skutkového stavu veci podľa § 21 a § 38 správneho poriadku
nariaďuje
ústne pojednávanie spojené s miestnou ohliadkou, ktoré sa uskutoční dňa
28. októbra 2021 o 08:30 hod
so zrazom na mieste výrubu.
Podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku má účastník konania a zúčastnená osoba moţnosť pred
vydaním rozhodnutia vyjadriť sa k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne
navrhnúť jeho doplnenie.
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Podľa § 82 ods. 4 zákona o ochrane prírody a krajiny účastníci konania sú v priebehu
konania povinní bezodkladne oznámiť orgánu ochrany prírody akúkoľvek zmenu týkajúcu sa
predmetu konania.
Podľa § 82 ods. 5 zákona o ochrane prírody a krajiny, ak sa dá účastník konania zastúpiť,
podpis splnomocniteľa v dohode o plnomocenstve musí byť osvedčený podľa osobitných
predpisov.

Mgr. Marián Luha, v.r.
starosta obce
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