
V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného 

správneho konania: 

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín. 

Žiadateľ: Pavol Jánošík - SHR, Trenčianske Mitice 269,  

Predmet žiadosti: Súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa o výrub 

v k. ú. Trenčianske Mitice 194 ks listnatých drevín rastúcich na parcele KN-C č. 3498, 1ks 

ihličnatej dreviny a 3 ks listnatej dreviny rastúcich na parcele KN–C č. 4048 z dôvodu 

poškodenia biotickými a abiotickými činiteľmi. Súčasne ide o výrub krovitých porastov v k. 

ú. Trenčianske Mitice na parcele KN-C č. 3507 – výmera 20 000 m2, č. 3505 – výmera 3500  

m2, č. 3498 – výmera 3500 m2, 4048 – výmera 434 m2, č. 4045 – výmera 1000 m2, č. 4030 – 

výmera 500 m2, č. 4029 – výmera 1400 m2, č. 4028 – výmera 1000 m2, č. 4027 – výmera 

1200 m2, č. 4019 – výmera 100 m2, č. 4012 – výmera 1300 m2, č. 4009 – výmera 500 m2, č. 

4010 – výmera 400 m2, č. 3993 – výmera 200 m2, č. 3991 – výmera 60 m2, č. 3990 – výmera 

100 m2, č. 3987 – výmera – 50 m2, č. 1708 – výmera 250 m2, č. 1709 – výmera 100 m2, č. 

1710 – výmera 1100 m2, č. 1711 – výmera 60 m2, č. 1713 – výmera 100 m2, č. 1714 – výmera 

100 m2, č. 1751 – výmera 750 m2, č. 1720 – výmera 200 m2, č. 1719 – výmera 200 m2, č. 

1595 – výmera 300 m2, č. 1590 – výmera 200 m2, č. 1587 – výmera 1500 m2, č. 1586 – 

výmera 1208 m2, č. 1585 – výmera 841 m2, č. 1584 – výmera 1700 m2, č. 1580 – výmera 

1000 m2, č. 1576 – výmera 1200 m2, č. 1715 – výmera 100 m2, č. 1716 – výmera 200 m2 

z dôvodu obnovenia poľnohospodárskej výroby.  

 

Žiadosť doručená dňa: 20. 02. 2020 

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto 

oznámenia potvrdiť písomne na adresu Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné 

prostredie, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín alebo elektronickou formou (e-podanie) záujem 

byť účastníkom v uvedenom správnom konaní. 

 


