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Vec
Oznámenie zámeru na vyhlásenie Chráneného areálu Sedliská
Oznámenie o prerokovaní návrhu programu starostlivosti o Chránený areál Sedliská
a o územie európskeho významu SKUEV0175 Sedliská
Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody
a vybraných zložiek životného prostredia kraja, ako orgán štátnej správy vecne a miestne
príslušný na konanie podľa 4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej starostlivosti o životné
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 podľa § 67 písm. a) bod 1 a § 50 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody
a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamuje zámer na vyhlásenie
Chráneného areálu Sedliská a o územie európskeho významu SKUEV0175 Sedliská,
 podľa § 67 písm. c) bod 1 a § 54 ods. 20 zákona oznamuje zámer na prerokovanie
návrhu programu starostlivosti o Chránený areál Sedliská a o územie európskeho
významu SKUEV0175 Sedliská so známymi vlastníkmi, správcami a nájomcami
dotknutých pozemkov a s dotknutými orgánmi štátnej správy.
Podľa § 50 ods. 4 zákona je obec povinná do 15 dní od doručenia oznámenia zámeru
informovať o ňom verejnosť vo svojom územnom obvode a umožniť nahliadnuť doň na
obvyklom mieste, najmä na úradnej tabuli, najmenej po dobu 15 dní.
Podľa § 50 ods. 5 zákona vlastník, správca a nájomca dotknutého pozemku, obec
a dotknutý orgán štátnej správy má právo najneskôr do 30 dní od doručenia oznámenia
zámeru alebo jeho verejného oznámenia podať k nemu písomné pripomienky orgánu ochrany
prírody.
Podľa § 50 ods. 5 zákona orgán ochrany prírody je povinný najneskôr do 30 dní
pripomienky prerokovať s tým, kto ich podal.
Podľa § 50 ods. 6 zákona vlastník, správca a nájomca pozemku, ktorí sú dotknutí
podmienkami ochrany určenými v zámere, sú povinní odo dňa oznámenia zámeru až do
vyhlásenia časti prírody za chránenú bezodkladne informovať o plánovaných činnostiach, ktoré
môžu byť v rozpore s podmienkami ochrany určenými v zámere. Ak to vyžaduje záujem ochrany
prírody a krajiny, môže orgán ochrany prírody rozhodnúť o určení podmienok na vykonávanie
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tejto činnosti alebo ju zakázať. Tieto podmienky platia najdlhšie do vyhlásenia časti prírody
a krajiny za chránenú. Ak v dôsledku určenia podmienok vykonávania činnosti alebo jej zákazu
dochádza k obmedzeniu bežného obhospodarovania, vzniká nárok na finančnú náhradu podľa
§ 61e prvým dňom po právoplatnosti rozhodnutia orgánu ochranu prírody.
Mesto Hlohovec zároveň žiadame o spätné zaslanie vyplneného potvrdenia o informovaní
verejnosti.
Kompletný materiál je prístupný na web stránke: www.sopsr.sk/pochasedliska
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