odbor starostlivosti o životné prostredie
Centrum 1/1 017 01 Považská Bystrica

17.02.2022
V súlade s § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení
neskorších predpisov oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Číslo konania: OU-PB-OSZP-2021/002925 ZJ15
Začatie správneho konania: 16.02.2022
Žiadateľ: Obecný úrad Dolný Lieskov, so sídlom 193, 018 21 Dolný Lieskov
Predmet konania: Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo les a za hranicami
zastavaného územia obce
Popis konania v zmysle platnej legislatívy: Súhlas v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002
Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
Dotknuté územie: KN - C 566 (ostatná plocha) v k. ú. Tŕstie
Predmet žiadosti: 3 ks tuja západná
Odôvodnenie: „Uvedené tuje rastú na miestnom cintoríne v obci Dolný Lieskov – miestna časť
Tŕstie. Nakoľko sú tieto tuje vysokého vzrastu ohrozujú bezpečnosť okolitého prostredia s veľkou
možnosťou poškodenia okolitých pomníkov zosnulých občanov v čase silných búrok a vetra.
V dôsledku nepriaznivých poveternostných podmienok môže dôjsť k zlomeniu alebo dokonca
k vyvráteniu tuje, čo predstavuje veľké nebezpečenstvo pre okolie, ale hlavne vznik škody na
majetku občanov. Včasným výrubom týchto tují chce Obec Dolný Lieskov predísť možným
škodám na majetku občanov.“.
Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní, v ktorom môžu byť dotknuté
záujmy ochrany prírody a krajiny je potrebné doručiť podľa § 82 ods. 3 a 6 zákona č. 543/2002 Z.z. o
ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, buď
písomne na adresu: Okresný úrad Považská Bystrica, OSŽP, Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica
alebo
elektronicky na adresu: michala.michalkova@minv.sk v lehote do 5 pracovných dní od zverejnenia
informácie.

Upozorňujeme, že podanie urobené v elektronickej podobe bez autorizácie podľa osobitného
predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci (napr. na adresu:
michala.michalkova@minv.sk) treba do troch pracovných dní doplniť buď v listinnej podobe, v
elektronickej podobe autorizované podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu
verejnej moci, alebo ústne do zápisnice. Správny orgán na dodatočné doplnenie podania
nevyzýva.
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