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Oznámenie o začatí konania k žiadosti Mesta Ilava o súhlas na ošetrenie chráneného stromu Lipa trinitárov v
Ilave, nariadenie ústneho pojednávania a miestnej ohliadky, výzva na doplnenie podania a vyžiadanie odborného
stanoviska od ŠOP SR.

Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek
životného prostredia kraja (ďalej len „orgán ochrany prírody“) oznamuje, že dňa 17.7. 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,
na základe žiadosti Mesta Ilava, Mierové námestie 16/31, 019 01 Ilava, IČO: 00317331, (ďalej len žiadateľ) zn.
39/9003/2020 zo 14.7. 2020.

Predmetom konania je žiadosť o súhlas orgánu ochrany prírody podľa §49 ods. 3 a §67 písm. e) zákona č. 543/2002
Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny) na
ošetrenie chráneného stromu Lipa trinitárov v Ilave, ktorý rastie na pozemku KN-C parc. č. 1023/3 v k. ú. Ilava,
ktorý je vo vlastníctve žiadateľa.

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 Okresného úradu
Trenčín 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
(ďalej len „ správny poriadok“) nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnou ohliadkou so stretnutím pozvaných

5. augusta 2020 (streda) o 9,30 hod.
na Mestskom úrade Ilava, Mierové námestie 16/31, 019 01 Ilava,
kancelária č. 230 na 1. poschodí.

Žiadateľ môže na ústne pojednávanie a miestnu obhliadku prizvať aj dodávateľa navrhnutého ošetrenia chráneného
stromu. 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
prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, v pracovnej dobe (po telefonickom dohovore). Svoje návrhy
alebo námietky môžu uplatniť písomne alebo ústne do zápisnice.

OU-TN-OSZP1-2020/023495-0059498/2020



2 / 2

Orgán ochrany prírody ďalej vyzýva žiadateľa na odstránenie nedostatkov podania v lehote do 5.8. 2020 podľa §19
ods.3, §32 ods.1 a 3 správneho poriadku. Najneskôr na ústnom pojednávaní a miestnej obhliadke je potrebné žiadosť
doplniť o návrh konkrétnych opatrení na ošetrenie chráneného stromu Lipa trinitárov v Ilave.

Poučenie: Pokiaľ nebudú nedostatky podania odstránené v stanovenej lehote podľa výzvy, orgán ochrany prírody
správne konanie zastaví podľa §82 ods.9 písm. c) zákona o ochrane prírody a krajiny.

Na základe vyššie uvedeného orgán ochrany prírody správne konanie preruší podľa §29 ods.1 správneho poriadku
do 5.8. 2020. Po odstránení nedostatkov podania bude orgán ochrany prírody pokračovať v správnom konaní z
vlastného podnetu.

Orgán ochrany prírody týmto ďalej žiada Štátnu ochrany prírody SR – Chránenej krajinnej oblasti Strážovské vrchy
o vypracovanie odborného stanoviska k predmetu konania a o jeho doručenie orgánu ochrany prírody najneskôr v
lehote do 7.8. 2020. V odbornom stanovisku je potrebné najmä posúdiť navrhnuté opatrenia na ošetrenie chráneného
stromu.

S pozdravom

Ing. Jana Hurajová
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky
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