OBEC VRBOV
Obecný úrad, č. 204, 059 72 Vrbov
Vrbov, dňa 17.10.2018

VR-2018/445-OcÚ

OZNÁMENIE
o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu podľa §47 ods.3 zákona NR SR č.
543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
Dňa 9.10.2018 podala Obec Ľubica, v zastúpení Ing. Jánom Kapolkom, starostom
obce, Gen. Svobodu 127, 059 71 Ľubica na obec Vrbov, ako príslušný orgán štátnej správy
ochrany prírody a krajiny (ďalej len „správny orgán“) v zmysle podľa § 2 písm. f) zákona č.
416/2001 Z.z. o prechode niektorých kompetencií z orgánov štátnej správy na obec a na
vyššie územné celky v znení neskorších predpisov a podľa § 69 písm d) zákona č. 543/2002
Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), žiadosť
o vydanie súhlasu na výrub drevín Lipa veľkolistá s obvodom kmeňa vo výške 1,30 m 270
cm a Jaseň štíhly s obvodom kmeňa vo výške 1,30 m 310 cm rastúce na parcele č. KN-C
168, druh pozemku ostatná plocha v lokalite cintorín. Smrek pichľavý s obvodom kmeňa vo
výške 1,30 m 106 cm rastúci na parcele č. KN-C 1470/1, druh pozemku ostatná plocha
v lokalite ul. Vrbovská pri fontáne. Smrek obyčajný v počte 4 kusy s obvodmi kmeňov vo
výške 1,30 m 69 cm,76 cm, 83 cm a 94 cm rastúce na parcele č. KN-C409, druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria v lokalite areálu Fitness centra.
Obec Vrbov v zastúpení starostkou obce ako príslušný orgán štátnej správy
starostlivosti o životné prostredie podľa § 1 ods. 2 zákona NR SR 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) a § 69 písm. a) zákona NR SR 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
upovedomuje
týmto účastníkov konania o začatí konania vo veci žiadosti Obce Ľubica, zastúpenej
Ing. Jánom Kapolkom, starostom obce, Gen. Svobodu 127, 059 71 Ľubica na výrub drevín
Lipa veľkolistá s obvodom kmeňa vo výške 1,30 m 270 cm. Dôvodom výrubu dreviny je
poškodenie na báze kmeňa, napadnutý mravčou kolóniou so vznikajúcou dutinou, staticky
narušená. Jaseň štíhly s obvodom kmeňa vo výške 1,30 m 310 cm. Dôvodom výrubu
dreviny je poškodenie na báze kmeňa s tlakovým vetvením, staticky narušená. Rastúce na
parcele č. KN-C 168, druh pozemku ostatná plocha v lokalite cintorín. Smrek pichľavý
s obvodom kmeňa vo výške 1,30 m 106 cm. Dôvodom výrubu dreviny je, že drevina zasahuje
do revitalizácie fontány a jej okolia. Rastúci na parcele č. KN-C 1470/1, druh pozemku
ostatná plocha v lokalite ul. Vrbovská pri fontáne. Smrek obyčajný v počte 4 kusy
s obvodmi kmeňov vo výške 1,30 m 69 cm,76 cm, 83 cm a 94 cm. Dôvodom výrubu drevín
je, že dreviny rastú v trase výstavby kanalizácie. Rastúce na parcele č. KN-C409, druh
pozemku zastavané plochy a nádvoria v lokalite areálu Fitness centra.

Nariaďuje
na prejednanie predloženej žiadosti ústne pojednávanie spojené s miestnou obhliadkou, ktoré
sa uskutoční
dňa 25.10.2018 (štvrtok) o 09:00 hod.,
so zrazom účastníkov konania na Obecnom úrade Ľubica.
Účastníci konania môžu vzniesť prípadné námietky a pripomienky na tomto stretnutí.
V súlade so zákonom sa môžu účastníci konania v predmetnej veci aj ďalší účastníci konania,
ktorým toto postavenie prislúcha v zmysle § 82 ods. 3 zákona. Účasť na konaní je potrebné
oznámiť tunajšiemu úradu v lehote do piatich pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia
písomne na adresu Obecný úrad Vrbov, č. 204, 059 72 Vrbov alebo elektronicky
(obecvrbov@stonline.sk).

Mgr. Tatiana Faltinová
Starostka obce
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