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Povolenie výrubu drevín rastúcich na pobrežných pozemkoch
- oznámenie o predĺžení lehoty na vydanie rozhodnutia verejnou vyhláškou podľa § 73 zákona č. 364/2004 Zb. o
vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
(vodný zákon) a § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov
Na Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „tunajší úrad“), bola dňa
17.05.2021 od Stredoslovenskej distribučnej a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina vo výhradnom zastúpení
Elektro-inžiniering, s.r.o., Rakytovská cesta 130, 974 05 Banská Bystrica doručená žiadosť, vo veci povolenia
výrubu drevín pre stavbu „8097-Hiadeľ-Medzibrod-22kV prepoj 308 úsek 216 a 382 úsek 154.
Jedná sa o výrub 11 ks drevín (jelša) na pobrežných pozemkoch vodného toku Vážna na parcelách č. KN-C 628/4
(KN-E 411/1), KN-C 804/4 (KN-E 411/1) v k. ú. Hiadeľ a 4 ks drevín (z toho 2 ks jelša a 2 ks vŕba) na pobrežných
pozemkoch Borovského potoka a Gregorovho potoka na parcelách č. KN-C 1336/1 (KN-E 681/2) a KN-C 1335/1
(KN-E 681/9) v k. ú. Medzibrod.
Tunajší úrad z dôvodu zložitejšieho prípadu veci, v zmysle § 73 ods. 8 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene
zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný
zákon“), dňa 30.09.2021 listom č. OU-BB-OSZP3-2021/014633-007 požiadal Okresný úrad Banská Bystrica, odbor
opravných prostriedkov o predĺženie lehoty na vydanie rozhodnutia v predmetnej veci o 90 dní.
Okresný úrad Banská Bystrica, odbor opravných prostriedkov tunajšiemu úradu listom pod č. OU-BBOOP3-2021/005337-134 zo dňa 04.10.2021 oznámil, že tunajšiemu úradu vyhovel, a teda lehotu na vydanie
rozhodnutia v predmetnej veci predĺžil o 90 dní.
Podľa § 73 vodného zákona a § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní má toto oznámenie charakter verejnej
vyhlášky.

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení
neskorších predpisov, a preto musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Obce Hiadeľ spôsobom v mieste
obvyklým a na úradnej tabuli správneho orgánu. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.
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vyvesené dňa: .............................. zvesené dňa: ....................................
Pečiatka a podpis

Na vedomie
Správa Národného parku Nízke Tatry v Banskej Bystrici, Partizánska cesta 58, 974 01 Banská Bystrica 1
Obec Hiadeľ, Hiadeľ 68, 976 61 Hiadeľ

Ing. Jozef Ratica
vedúci odboru
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Rozdeľovník k číslu OU-BB-OSZP3-2021/014633-010
Elektro-inžiniering, s.r.o., Rakytovská cesta 130, 974 05 Banská Bystrica 5
SVP š.p. OZ Banská Bystrica, Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica 1
Obec Medzibrod, Námestie hrdinov SNP 1, 976 96 Medzibrod
Okresný úrad Banská Bystrica - Odbor starostlivosti o ŽP, OPaK - okres, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica 5
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