OKRESNÝ ÚRAD NITRA
odbor starostlivosti o životné prostredie
oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia
Štefánikova 69,949 Ol Nitra
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Lopošová

Vec: Oznámenie o začatí správneho konania -Zmena podmienok súhlasu
" Žiadost' o predÍženie lehoty na oplotenie - Renáta Lukačiková, Topolčianska74/50,
94901 Nitra

Dňa 20.03.2019 žiadateľka
Renáta Lukačiková, bytom Topolčianska74/50, 949 01 Nitra
požiadala tunajší správny orgán o predÍženie lehoty na oplotenie pozemku. Uvedenou
žiadosťou dochádza k zmene podmienok vydaného súhlasu.
Predmetný pozemok sa nachádza:
k.ú.: Mechenice
parcely č. (reg.CKN):
1180, 118111, 2, 3, 4, 5, 6, 118211, 2,
1188, 118911, 1190.

1184, 1185, 118611, 2, 1187,

ku ktorým má stavebník vlastnícke právo na základe LV č. 1108.
Uvedeným dňom podania žiadosti bolo začaté správne konanie vo veci Zmeny rozhodnutia vydaného súhlasu podľa § 13 ods. 2 písm.d) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody
a krajiny (ďalej len "zákon") k oploteniu pozemku v druhom ochrannom pásme podľa zákona.
Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody
a vybraných zložiek ŽP, ako príslušný orgán štátnej správy 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 a § 68 písm. e/ zákona vyzýva na doručenie písomného alebo
elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní, ktorého
predmetom je zmena vydaného rozhodnutia č. OU-NR-OSZP3-2018/023679-05-F14
zo dňa
13.06.2018, konkrétne zmena podmienok rozhodnutia.
Termín prihlásenia do 5 tich pracovných dní od zverejnenia.
Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť na OÚ Nitra, Odbore starostlivosti o životné
prostredie, Štefánikova tr. 69 - kancelária č. 127, vybavujúci pracovník Ing. S. Lopošová, Č.t.
6549292.
Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú plnú
moc.
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Ing.Jana Latečková
vedúca odboru

Zverejnené: 25.03.2019
OKRESNY
ÚRAD
NITRA

Telefón

E-mail

Internet

IČO

+421/37/6549292

sibyla,loposova@minv.sk

www.minv.sk

00151866

--------

