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Vec
O z n á m e n i e o začatí konania vo veci povolenia na stínanie a odstraňovanie stromov
z koryta vodného toku a z pobrežných pozemkov vodného toku v k.ú. Ptičie
verejnou vyhláškou
GasOil Technology a.s., Námestie sv. Egídia 40/93, 058 01 Poprad, v zastúpení investora
stavby Eustream, a.s., Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava, podali na tunajší Okresný úrad
Humenné, odbor starostlivosti o životné prostredie, dňa 20.12.2017 žiadosť o povolenie na
výrub stromov a krovia z korýt vodných tokov a pobrežných pozemkov vodných tokov a to :
- jelša lepkavá 17 ks, krovie 1485 m2, v.tok Ptavka, Rkm 3,490, na parcele č. KNC 1320/5,1356,
1422/3 (KNE 1366/1, 1365/2, 1365/1, 1364/3, 1364/2, 1364/1, 1363, 1362, 1425),
- jelša lepkavá 1 ks, krovie 654 m2, bezmenný prítok Ptavky, Rkm 0,240, na parcele č.KNC
1422/2 (KNE 1448, 1450/1, 1450/2),
- jelša lepkavá 15 ks, krovie 1382 m2, bezmenný prítok Ptavky Rkm 0,320, na parcele č. KNC
1210/2 (KNE 1217/4, 1218/1, 1219/1, 1458),
-vŕba biela 1 ks, krovie 1000 m2, bezmenný prítok Ptavky, Rkm 0,390, na parcele č. KNC
1193/1, 1193/3 (KNE 1200/2, 1200/1, 1199/2, 1199/1)
-vŕba biela 2 ks, krovie 398 m2, brehový porast, na parcle č. KNC 1186/3 (KNE 1184, 1183),
- javor poľný 1 ks, krovie 1058 m2, brehový porast Rkm 0,990, na parcele č. KNC 1131/2 (KNE
1152, 1153, 1154/1, 1154/2)
-javor poľný 1 ks, krovie 1397 m2,bezmenný prítok Ptavky Rkm 0,660, na parcele č. KNC1008
-dub letný 1 ks, krovie 1228 m2,bezmenný prítok Ptavky, Rkm 0,760, na parcele č.KNC 1002/1,
981, 935/1 (KNE 1000, 1001/1, 1001/2, 1002, 1003, 964, 963/2, 963/1, 962, 961), v k.ú. Ptičie,
z dôvodu realizácie stavby „Prepojovací VTL plynovod Poľsko – Slovensko“.
Uvedeným dňom bolo podľa ust. § 18 ods.2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
(správny poriadok) v znení neskorších predpisov z a č a t é
k o n a n i e .
Okresný úrad Humenné, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako miestne a vecne
príslušný orgán štátnej vodnej správy, podľa ust. § 1 ods. 1 písm.c) a § 5 ods. 1 zákona
č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 58 písm. c) a § 61 zákona č.364/2004 Z.z.
o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení
neskorších predpisov (vodný zákon), podľa ust.§ 73 ods. 4 vodného zákona a v súlade s § 26
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zákona č.71/1967 o správnom konaní (správny poriadok)
oznamuje konanie verejnou vyhláškou
Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na Okresnom úrade Humenné,
odbor starostlivosti o životné prostredie, Kukorelliho 1, Humenné, 4.posch. č.dv.153.
Účastníci konania môžu doručiť svoje vyjadrenie ku konaniu do 7 dní od doručenia
oznámenia na Okresný úrad Humenné, odbor starostlivosti o životné prostredie, Kukorelliho 1,
Humenné.

Ing. Jozef Harakaľ
vedúci odboru

Toto oznámenie má v zmysle § 73 ods. 4 vodného zákona povahu verejnej vyhlášky a v zmysle
§ 26 ods. 2 správneho poriadku musí byť vyvesené po dobu 30 dní na úradnej tabuli Obce Ptičie
a na web. stránke Okresného úradu Humenné, odboru starostlivosti o životné prostredie.
Žiadame Obecný úrad Ptičie, aby oznámenie vyvesil na stanovenú dobu na úradnej tabuli.
Posledný deň vyvesenia je dňom doručenia oznámenia. Po zvesení žiadame oznámenie vrátiť na
tunajší úrad ako doklad o jeho doručení.
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