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Oznámenie o začatí správneho konania o vydanie súhlasu a povolenie výnimky zo zákazov v súvislosti s
cykloturistickým podujatím West Carpathian Challenge.
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 30.11. 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 občianskeho združenia POD HOROU o.z., so sídlom: Karpatská 1146/32A, 900 55 Lozorno,
IČO: 51151081, (ďalej len „žiadateľ“) z 29.11. 2020, doručenej elektronicky 30.11. 2020.
Predmetom konania je vydanie súhlasu podľa §13 ods.2 písm. k) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a
krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“) na organizovanie verejného
cykloturistického podujatia West Carpathian Challenge v chránených územiach s druhým stupňom ochrany prírody:
Chránená krajinná oblasť (ďalej len „CHKO“) Malé Karpaty, CHKO Biele Karpaty, CHKO Kysuce a CHKO Horná
Orava. Uvedené podujatie je navrhnuté v termíne 6. – 14.8. 2020.
Predmetom konania v súvislosti s vyššie uvedeným podujatím je ďalej povolenie výnimky zo zákazu jazdiť na
bicykli za hranicami zastavaného územia obce mimo diaľnice, cesty, miestnej komunikácie, účelovej komunikácie a
vyznačenej cyklotrasy podľa §13 ods.1 písm. b) zákona o ochrane prírody a krajiny a zo zákazu organizovať verejné
športové a turistické podujatie podľa §14 ods.1. písm. e) a podľa §16 ods.1 písm. a) v znení §15 ods.1 písm. a) v
znení §14 ods.1 písm. e) zákona o ochrane prírody a krajiny v Národnej prírodnej rezervácii Kvačianska dolina, v
ktorej platí piaty stupeň ochrany prírody a v jej 100 m ochrannom pásme, v ktorom platí tretí stupeň ochrany prírody,
ako aj vo vyššie uvedených CHKO, v ktorých platí druhý stupeň ochrany prírody.
Okresný úrad Trenčín, ako orgán ochrany prírody v sídle kraja bude na základe 83 ods. 1 zákona o ochrane prírody
a krajiny konať aj vo veci vydania súhlasu, v ktorej by inak boli príslušné jednotlivé okresné úrady a na základe
dohody o miestnej príslušnosti s okresnými úradmi Bratislava, Trnava a Žilina podľa §7 ods.3 zákona č. 71/1967
Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov bude viesť konanie o povolení výnimky zo zákazov a vydá
rozhodnutie aj pre územie Bratislavského, Trnavského a Žilinského kraja.
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

____________________________________________________________________________________
Telefón

E-mail

Internet

IČO

+421327411670

oszp.tn@minv.sk

www.minv.sk

00151866

OU-TN-OSZP1-2020/035882-0100866/2020

prírody a krajiny do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia na internetovej stránke orgánu ochrany
prírody, písomne alebo elektronickou poštou so zaručeným elektronickým podpisom prihlásiť za účastníka konania.
S pozdravom

Ing. Jana Hurajová
vedúca odboru
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky
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