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Vec
„Výrub drevín na rieke Poprad – žiadosť o stanovisko“ – udelenie súhlasného stanoviska orgánu štátnej ochrany
prírody a krajiny k oznámenému výrubu.

SVP š.p. Správa PDaP Poprad, Správa povodia Dunajca a Popradu, Levočská 31, 058 01 Poprad, IČO: 36 022 047,
svojím podaním doručeným tunajšiemu úradu dňa 28.06.2021, oznámila a požiadala o stanovisko k akcii „Výrub
drevín na rieke Poprad – žiadosť o stanovisko“, predmetom ktorej je zrezanie viackmennej vyschnutej dreviny vŕba
krehká, v dolnej časti kmeňa o priemere 280 cm, ktorá rastie na ľavom brehu rieky Poprad v r. km 98,030, na p.
č. KN-C 9155/1, v k. ú. Kežmarok, ktorá je vo vlastníctve SR, v správe SVP, š.p., v blízkosti cyklochodníka. V
podaní sa uvádza, že drevina je vyschnutí, koreňový systém je podomletý a ohrozuje chodcov, ako aj cyklistov, ktorí
prechádzajú po cyklochodníku.

Okresný úrad Kežmarok, odbor starostlivosti o životné prostredie, ktorý je podľa ust. § 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 § 3 ods. 1 písm. e) zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, príslušným orgánom štátnej správy starostlivosti o životné prostredie a podľa § 64 ods.1 písm.
d) zák. č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody
a krajiny“), ako príslušný orgán ochrany prírody a krajiny, po preskúmaní oznámenia vydáva podľa § 47 ods. 8 písm.
a) zákona o ochrane prírody a krajiny, pre:

SVP š.p. Správa PDaP Poprad, Správa povodia Dunajca a Popradu, Levočská 31, 058 01 Poprad, IČO: 36 022 047

- súhlasné stanovisko k oznámenému výrubu -

v období od vydania súhlasného stanoviska k oznámenému výrubu orgánom ochrany prírody a krajiny, viackmennej
vyschnutej dreviny vŕba krehká (Salix fragilis), v dolnej časti kmeňa o priemere 280 cm, ktorá rastie na ľavom brehu
rieky Poprad v r. km 98,030, na p. č. KN-C 9155/1, v k. ú. Kežmarok, ktorá je vo vlastníctve SR, v správe SVP, š.p.,
najneskôr do dvoch mesiacoch odo dňa doručenia tohto stanoviska.

Ukončenie prác na odstraňovaní vyschnutej dreviny bezodkladne oznámiť tunajšiemu orgánu ochrany prírody a
krajiny.
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Pri vykonávaní prác dbať na minimalizáciu akýchkoľvek negatívnych vplyvov na prírodné prostredie dotknutej
lokality a širšieho okolia.

Ing. Pavol Krigovský
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky
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