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Oznámenie o výrube dreviny
Železnice Slovenskej republiky (ďalej len „ŽSR“) ako právnická osoba zriadená zákonom č.
258/1993 Z.z. o Železniciach Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov sú
prevádzkovateľom železničných dráh, pričom pri ich prevádzkovaní sa okrem iného riadia
zákonom č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým sú
oprávnené zabezpečovať činnosti spojené s výrubom drevín a krovín.
Oblastné riaditeľstvo Žilina v zmysle § 47 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody
a krajiny
Vám oznamuje, že
v období do 31.12.2022, mimo obdobia hniezdenia chránených živočíchov, bude vykonávať výrub
1ks dreviny – lipy - rastúcej na parcele v správe ŽSR, evidovanej na katastrálnej mape v registri
C pod č. 6123/38, k.ú. Považská Bystrica, LV č. 4826.
Odôvodnenie výrubu: § 6 ods. 2 zákona č. 513/2009 Z.z. o dráhach a o zmene a doplnení
niektorých zákonov - drevina rastúca v ochrannom pásme dráhy znemožňovala prístup k novému
zariadeniu dráhy (osvetľovacia veža), z tohto dôvodu bolo vykonané jej orezanie. Vzhľadom
k polohe dreviny však očakávame, že i naďalej bude ohrozovať bezpečnosť a plynulosť dopravy
na dráhe. Po výrube dreviny bude nad rámec príslušných ustanovení § 47 zákona č. 543/2002 Z.z.
o ochrane prírody a krajiny vykonaná náhradná výsadba 3ks drevín vo vhodnejšej lokalite daného
katastrálneho územia na parcele v správe ŽSR.
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S pozdravom

Ing. Krzysztof Awsiukiewicz, v. r.
riaditeľ OR Žilina
Prílohy
Snímka z katastrálnej mapy s vyznačením umiestnenia dreviny

Za správnosť vyhotovenia: Ing. Lukáš Mazúr
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Meranie a grafické znázornenie je len informatívne a je nepoužiteľné na vytýčenie hraníc pozemkov a osadenie stavieb na pozemky. Vytýčenie hraníc pozemkov a osadenie stavieb na pozemky môže
vykonať len odborne spôsobilá osoba.

