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Oznámenie o začatí správneho konania vo veci žiadosti Obce Trenčianske Stankovce o povolenie výnimky zo
zákazu rúbať dreviny v prírodnej pamiatke Selecký potok.
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 10.02. 2021 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 Obce Trenčianske Stankovce, 913 11 Trenčianske Stankovce 362, IČO: 00312100, (ďalej len
„žiadateľ“) zn. 35/2021 z 3.2. 2021, doručenej 10.2. 2021.
Predmetom konania je povolenie výnimky zo zákazu rúbať dreviny podľa §15 ods.1 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
pozemkoch KN-C parc. č. 1776/1, 772/3 KN-E parc. č. 1776/103 v katastrálnom území Veľké Stankovce, ktoré sa
nachádzajú v prírodnej pamiatke Selecký potok, v ktorej platí štvrtý stupeň ochrany prírody. Žiadosť bola podaná
v súvislosti so sťažnosťami obyvateľov okolitých domov, ktorí sa cítia ohrození stromami rastúcimi v prírodnej
pamiatke a padajúcimi konármi, ako aj z dôvodu potreby prejazdu mechanizmov pri obhospodarovaní pozemku v 60
m ochrannom pásme prírodnej pamiatky. Prílohou žiadosti bola aj snímka z katastrálnej mapy, písomné stanovisko
správcu vodného toku zn. CS SVP OZ PN 976/2021/2 z 28.1. 2021 a tiež odborné stanovisko ŠOP SR – Správy
CHKO Biele Karpaty zn. CHKO BK/38/2021 z 15.1. 2021, ktoré obsahuje aj súpis drevín navrhnutých na výrub a
na orezanie. Žiadateľom je obec, ktorá je oslobodená od správneho poplatku.
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.
S pozdravom

Ing. Jana Hurajová
vedúca odboru
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