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VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Vec
Zámer prevyhlásenia ochrany chráneného stromu „Lipa v Brezničke“
- oznámenie o ukončení procesu prevyhlásenia ochrany chráneného stromu
- žiadosť o informovanie verejnosti prostredníctvom obce
Okresný úrad Stropkov, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „okresný úrad“)
ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003
Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov a príslušný podľa § 68 písm. a) a v) zákona č. 543/2002 Z. z. o
ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) na zabezpečenie
procesu prevyhlásenia ochrany chráneného stromu podľa § 50 a § 53 zákona týmto
oznamuje
vlastníkom dotknutého pozemku, správcovi a nájomcovi pozemku, dotknutej obci a dotknutému
orgánu štátnej správy, že prerokovaním pripomienok k zámeru prevyhlásiť ochranu chráneného
stromu „Lipa v Brezničke“ podľa návrhu projektu ochrany chráneného stromu a jeho ochranného
pásma, ktorý vypracovala Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Regionálne centrum
ochrany prírody v Prešove, Hlavná 93, 080 01 Prešov, ako odborne spôsobilá osoba podľa § 55
ods. 1 zákona ukončil proces prevyhlasovania ochrany chráneného stromu.
Zásadné pripomienky k prevyhláseniu ochrany chráneného stromu „Lipa v Brezničke“
navrhujúce zrušenie jeho ochrany, ktoré v procese uplatnil jeden zo spoluvlastníkov pozemku
dotknutého zamýšľanou ochranou, boli pri ich prerokovaní akceptované.
Okresný úrad zároveň upozorňuje, že akceptovaním pripomienok k prevyhláseniu ochrany
chráneného stromu „Lipa v Brezničke“ a ukončením procesu prevyhlasovania jeho ochrany
nebola jeho ochrana zrušená. Strom je naďalej chránený podľa doterajšej právnej úpravy až do
ukončenia procesu zrušenia jeho ochrany. Podľa § 53 ods. 1 zákona návrh na zmenu alebo
zrušenie je oprávnený podať aj správca, vlastník alebo nájomca nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v
chránenom území alebo jeho ochrannom pásme, ak už nie je zrejmý predmet ochrany alebo tento
zanikol (primerane sa vzťahuje aj na chránené stromy).
Oznámenie o ukončení procesu prevyhlásenia ochrany chráneného stromu „Lipa v
Brezničke“ je zverejnené aj na webovom sídle okresného úradu http://www.minv.sk/?verejnevyhlasky-a-informacie-4
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Okresný úrad týmto žiada Obec Breznička, aby informovala verejnosť o ukončení procesu
prevyhlásenia ochrany chráneného stromu „Lipa v Breznička“ na úradnej tabuli obce.

Ing. Michal Malina
vedúci
Doručí sa
Oznámenie sa doručuje vlastníkom pozemku, správcovi a nájomcovi pozemku, dotknutej obci
a dotknutému orgánu štátnej správy formou verejnej vyhlášky (z dôvodu, že pobyt jedného
vlastníka pozemku nie je známy a spôsob doručovania musí byť pre všetkých rovnaký)
vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli Okresného úradu Stropkov a zároveň bude
zverejnené na webovom sídle Okresného úradu Stropkov. Posledný deň vyvesenia je dňom
doručenia. Oznámenie zámeru sa súčasne zverejní na úradnej tabuli dotknutej obce.
Vyvesené dňa: .....................................
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