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Oznámenie o začatí správneho konania vo veci žiadosti obce Vršatské Podhradie o vydanie súhlasu a povolenie
výnimky zo zákazu v CHKO Biele Karpaty a vyžiadanie odborného stanoviska od ŠOP SR – Správy CHKO Biele
Karpaty.

Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek
životného prostredia kraja (ďalej len „orgán ochrany prírody“) oznamuje podľa §18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní v znení neskorších predpisov, že dňa 6.7. 2020 začal správne konanie, ako vecne a miestne
príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa §1 ods.1 písm. b) a § 4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.z.
o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na základe žiadosti Obce
Vršatské Podhradie, Vršatské Podhradie č. 54, 018 52 Pruské, IČO 00692514 (ďalej len žiadateľ) zn. OcU-246/2020
AL1-3 z 1.7. 2020, doručenej orgánu ochrany prírody 6.7. 2020.

Predmetom konania je žiadosť vydanie súhlasu podľa §13 ods. 2 písm. k) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody
a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny) na organizovanie verejnosti
prístupného spoločenského podujatia (púť veriacich ku kaplnke na Brezovej) za hranicami zastavaného územia obce
v území s druhým stupňom ochrany prírody v Chránenej krajinnej oblasti Biele Karpaty na pozemkoch KN-C parc. č.
424 a 527 v katastrálnom území Vršatské Podhradie. Podujatie je navrhované raz ročne v mesiaci august. Predmetom
konania je ďalej žiadosť o povolenie výnimky zo zákazu podľa §13 ods.1 písm. a) zákona o ochrane prírody a krajiny
na jazdu a státie s motorovým vozidlom za hranicami zastavaného územia obce na vyššie uvedených pozemkoch v
území s 2. stupňom ochrany prírody v CHKO Biele Karpaty raz ročne v mesiaci august v súvislosti s organizovaním
vyššie uvedeného spoločenského podujatia.

Prílohou žiadosti bol písomný súhlas Poľnohospodárskeho družstva „Vršatec“, 018 52 Pruské, IČO: 00200166, ako
správcu a užívateľa dotknutých pozemkov s navrhovaným podujatím. Žiadateľom je obec, ktorá je podľa §4 ods.1
písm. a) zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov oslobodená od správneho
poplatku.
Orgán ochrany prírody týmto upovedomuje o začatí konania združenia s právnou subjektivitou, ktoré o to písomne
požiadali podľa §82 ods.6 zákona o ochrane prírody a krajiny. Tieto sa môžu podľa §82 ods.3 zákona o ochrane
prírody a krajiny do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia na internetovej stránke Okresného úradu
Trenčín prihlásiť za účastníka tohto správneho konania.
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Orgán ochrany prírody týmto ďalej žiada Štátnu ochrany prírody SR – Chránenej krajinnej oblasti Biele Karpaty
o vypracovanie odborného stanoviska k predmetu konania a o jeho doručenie orgánu ochrany prírody v lehote do
24.7. 2020. V odbornom stanovisku je potrebné najmä zhodnotiť vplyv navrhovanej činnosti na predmet ochrany
prírody a navrhnúť podmienky jej povolenia.

S pozdravom

Príloha: Kópia žiadosti, včítane príloh.

Na vedomie
Poľnohospodárske družstvo "Vršatec", Pruské 118, 018 52 Pruské
Okresný úrad Ilava, Mierové námestie 81/18, 019 01 Ilava
Štátna ochrana prírody SR, Správa CHKO Biele Karpaty, Trenčianska 31, 914 41 Nemšová

Ing. Jana Hurajová
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky
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