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Vec
Oznámenie o začatí správneho konania podľa ustanovení § 7 zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní v znení neskorších predpisov
Okresný úrad Partizánske, odbor starostlivosti o životné prostredie oznamuje v súlade
s ustanovením § 7 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších
predpisov (ďalej len „správny poriadok“), že dňa 25.04.2016 začal správne konanie,
ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny ako prvý
podľa § 3 ods. 1 písm. e) zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 1 ods. 1 písm. c) a § 5 zákona č. 525/2003 Z. z.
o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov, na základe žiadosti Občianského združenia TU ŽIJEME – hic
vivo, Kližské Hradište 119, 958 45 Veľký Klíž, a súčasne upúšťa od ústneho pojednania.
Predmetom žiadosti je vydanie súhlasu podľa § 6 ods. 2 zákona na poškodzovanie
a ničenie biotopov v súvislosti s umiestnením turistickej rozhľadne na vrchu Chotenovec
v kat. ú. Veľký Klíž na území, na ktorom platí II. stupeň ochrany – CHKO Ponitrie.
Na lokalite plánovanej výstavby je lokalizovaný biotop Tr2 Subpanónske travinnobylinné porasty na parc. registra KN-C č. 1340 k.ú. Veľký Klíž.
Do podkladov rozhodnutia je možné v súlade s ustanovením § 33 ods. 2 správneho
poriadku nahliadnuť na tunajšom úrade – Okresný úrad Partizánske, odbor starostlivosti
o životné prostredie, Námestie SNP 151/6, 958 01 Partizánske, a účastníci konania môžu
svoje návrhy a pripomienky uplatniť písomne, resp. ústne na tunajšom úrade najneskôr do 15
dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, inak sa na ne neprihliadne.
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