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Vec
Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci žiadosti o povolenie výnimky a vydanie súhlasu na usporiadanie
verejného športového podujatia Cyklomaratón Horné Srnie 1. augusta 2020

Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek
životného prostredia kraja, oznamuje, že dňa 18. 06. 2020 začal správne konanie, ako vecne a miestne príslušný
orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa §1 ods.1 písm. b) a § 4 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,
konajúc vo veci žiadosti obce Horné Srnie, Družstevná 430/1, 914 42 Horné Srnie z 16. 06. 2020.

Predmetom konania je vydanie súhlasu a povolenie výnimky podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody
a krajiny v znení neskorších predpisov na organizovanie verejného športového podujatia Cyklomaratón Horné
Srnie 1. augusta 2020 a na jazdu a státie s bicyklom za hranicami zastavaného územia obce mimo cesty, miestnej
komunikácie, účelovej komunikácie a vyznačenej cyklotrasy. Žiadosť sa týka územia s druhým stupňom ochrany
prírody – chránenej krajinnej oblasti Biele Karpaty, podrobný popis trasy je uvedený v žiadosti. Žiadateľ doložil
spolu s podaním súhlasy vlastníkov, správcov alebo nájomcov dotknutých pozemkov podľa § 82 ods. 2 citovaného
zákona. Podľa usporiadateľov sa preteku zúčastní cca 200 – 300 pretekárov. Podujatie organizuje občianske
združenie ŽABKA v spolupráci s obcou Horné Srnie a Jednotou bývalých urbárnikov Horné Srnie.

Účastníci konania a dotknuté orgány štátnej správy môžu nahliadnuť do spisu na Okresnom úrade Trenčín, odbore
starostlivosti o životné prostredie v pracovnej dobe (po telefonickom dohovore). Svoje námietky môžu uplatniť
písomne, alebo do zápisnice do 10 dní od doručenia tohto oznámenia alebo na ústnom pojednávaní.

Orgán ochrany prírody súčasne žiada Štátnu ochranu prírody SR – Správu CHKO Biele Karpaty podľa § 32 ods. 1
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov o odborné stanovisko k predmetnej žiadosti.

V zmysle § 82 ods. 7 zákona sa združenia s právnou subjektivitou môžu nahlásiť písomne alebo elektronicky do
správneho konania do 5 pracovných dní od zverejnenia na internetovej stránke OU Trenčín.
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Ing. Jana Hurajová
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky
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Obec Horné Srnie, Družstevná 430/1, 914 42 Horné Srnie
Štátna ochrana prírody SR, Tajovského 28B, 974 05 Banská Bystrica 5


