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Vec
Oznámenie o začatí správneho konania vo veci žiadosti Obce Uhrovec o povolenie výnimky zo zákazov v prírodnej
rezervácii Jankov vŕšok, nariadenie ústneho pojednávania a miestnej obhliadky a vyžiadanie odborného stanoviska
od ŠOP SR.

Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek
životného prostredia kraja oznamuje, že dňa 15.06. 2020 začal správne konanie, ako vecne a miestne príslušný orgán
štátnej správy ochrany prírody a krajiny (ďalej len „orgán ochrany prírody“) 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,
na základe žiadosti Obce Uhrovec, SNP č. 86/7, 956 41 Uhrovec, IČO: 00311201, (ďalej len „žiadateľ“) zn. 448/220
z 9.6. 2020, doručenej 15.6. 2020.

Predmetom konania je povolenie výnimky podľa §67 písm. h) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“) zo zákazov rúbať dreviny, narušiť
vegetačný a pôdny kryt, rušiť pokoj a ticho a pohybovať sa mimo vyznačeného turistického alebo náučného chodníka
za hranicami zastavaného územia obce podľa §16 ods.1 písm. a) v znení §15 ods.1 písm. e), podľa §16 ods.1 písm.
c) a písm. f) a podľa §16 ods.1 písm. a) v znení §14 ods.1 písm. c) a zákona o ochrane prírody a krajiny na pozemku
KN-C parc. č. 872/2 v katastrálnom území Uhrovec (ostatná plocha), ktorý sa nachádza v prírodnej rezervácii Jankov
vŕšok, v ktorej platí piaty stupeň ochrany prírody. Žiadosť bola podaná v súvislosti s potrebou odstrániť vyvrátené
stromy v okolí pamätníka SNP, z dôvodu zaistenia bezpečnosti návštevníkov počas osláv SNP.

Orgán ochrany prírody týmto upovedomuje o začatí konania združenia s právnou subjektivitou, ktoré o to písomne
požiadali podľa §82 ods.6 zákona o ochrane prírody a krajiny. Tieto sa môžu podľa §82 ods.3 zákona o ochrane
prírody a krajiny do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia na internetovej stránke orgánu ochrany prírody
prihlásiť za účastníka tohto správneho konania.

Orgán ochrany prírody podľa §21 ods.1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov
nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnou ohliadkou so stretnutím pozvaných

14. júla 2020 (utorok) o 9,30 hod.
na obecnom úrade v Uhrovci, SNP č. 86/7, 956 41 Uhrovec.

Miestna obhliadka sa uskutoční následne po ústnom pojednávaní v areáli pamätníka SNP v prírodnej rezervácii
Jankov vŕšok. Pokiaľ sa niekto z účastníkov konania nechá zastupovať, zástupca je povinný predložiť písomné
splnomocnenie. Účastníci konania, zúčastnené osoby a dotknuté orgány štátnej správy môžu nahliadnuť do spisu na
ústnom pojednávaní alebo na Okresnom úrade Trenčín, odbore starostlivosti o životné prostredie, oddelení ochrany
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prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, v pracovnej dobe (po telefonickom dohovore). Svoje návrhy
alebo námietky môžu uplatniť písomne alebo ústne do zápisnice.

Orgán ochrany prírody ďalej žiada Štátnu ochranu prírody SR – Správu Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie o
vypracovanie odborného stanoviska k navrhovanému podujatiu a o jeho doručenie orgánu ochrany prírody v lehote
do 15.7. 2020.

S pozdravom

Príloha: Kópia žiadosti obce Uhrovec zn. 448/2020 z 9.6. 2020

Ing. Jana Hurajová
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky
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Obec Uhrovec, SNP 86/7, 956 41 Uhrovec
Štátna ochrana prírody Správa CHKO Ponitrie, Samova 3, 949 01 Nitra 1
Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, Námestie Ľ.Štúra 7, 957 01 Bánovce nad Bebravou 1
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