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Oznámenie o začatí správneho konania o vydaní súhlasu a povolení výnimky zo zákazov v súvislosti s
navrhovaným cykloturistickým podujatím West Carpathian Challenge 2022.
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 24. 11. 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 občianskeho združenia POD HOROU o.z., so sídlom: Karpatská 1146/32A, 900 55 Lozorno,
IČO: 51151081, (ďalej len „žiadateľ“) datovanej (zrejme omylom) 23.11. 2020, doručenej orgánu ochrany prírody
elektronicky 25. 11. 2021.
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 2022 v termíne 05. – 14. 08. 2022 v týchto chránených
územiach a v ich ochranných pásmach: ochranné pásmo (ďalej len „OP“) Tatranského národného parku, národná
prírodná rezervácia (ďalej len „NPR“) Kvačianska dolina a jej OP – len po vyznačenej cyklotrase, územie
európskeho významu (ďalej len „SKUEV“) SKUEV0192 Prosečné, chránené vtáčie územie (ďalej len „SKCHVU“)
SKCHVU050 Chočské vrchy, zóna B chránenej krajinnej oblasti (ďalej len „CHKO“) Horná Orava, SKCHVU008
Horná Orava - len po trase určenej Štátnou ochranou prírody SR (ďalej len „ŠOP SR“), OP národného parku
(ďalej len „NP“) Malá Fatra v katastrálnych územiach (ďalej len „k. ú.“) Veličná a Zázrivá, SKUEV0251 Zázrivské
lazy v k. ú. Zázrivá , SKUEV0221 Varínka v k. ú. Terchová, SKCHVU013 Malá Fatra v k. ú. Veličná, Zázrivá,
Terchová a Belá, CHKO Kysuce – len po trase určenej ŠOP SR, NPR Veľký Javorník a jej OP – len po
trase určenej ŠOP SR, SKUEV0836 Zákopčianske Lúky, SKUEV0642 Javornícky hrebeň - len po trase určenej
ŠOP SR; CHKO Biele Karpaty, ochranné pásmo prírodnej rezervácie (ďalej len „OP PR“) Vršatské bradlá, OP
PR Vršatské hradné bralo, OP PR Krivoklátske lúky, ochranné pásmo prírodnej pamiatky (ďalej len „OP PP“)
Dračia studňa, OP PR Zamarovské jamy, PR Bindárka a jej OP, OP PP Malostankovské vresovisko, PP Selecký
potok, OP PR Sychrov, OP PP Beckovské hradné bralo, SKUEV0376 Vršatské bradlá, SKUEV0372 Krivoklátske
lúky, SKUEV0148 Vlára, SKUEV0397 Váh pri Zamarovciach, SKUEV0810 Rúbanice, CHKO Malé Karpaty,
SKCHVU014 Malé Karpaty, SKUEV0278 Brezovské Karpaty, SKUEV0267 Biele Hory, SKUEV0104 Homoľské
Karpaty, SKUEV0276 Kuchynská hornatina, SKUEV0103 Čachtické Karpaty, OP PR Nad Šenkárkou, OP PR
Vysoká, OP NPR Roštún, OP PR Klokoč, OP NPR Kršlenica, OP NPR Záruby, OP PR Slopy, OP PR Ševcova
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skala, OP NPR Čachtický hradný vrch, chránený areál (ďalej len „CHA“), v ktorých platí druhý až piaty stupeň
ochrany prírody.
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 vo vyššie uvedených chránených územiach
a ich ochranných pásmach, v ktorých platí druhý až piaty 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
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

Na vedomie
Okresný úrad Žilina, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina 8
Okresný úrad Trnava, Kollárova 8, 917 02 Trnava 2
Okresný úrad Bratislava, Tomášikova 46, 821 01 Bratislava 2
Štátna ochrana prírody SR (ŠOP), Tajovského, 974 01 Banská Bystrica 1

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