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Vec
Oboznámenie s podkladmi pre vydanie rozhodnutia vo veci dočasného vyňatia lesných pozemkov v k.ú.
Timoradza a k.ú. Bobotská Lehota z plnenia funkcií lesov pre stavbu SO 01 "TN Krásna Ves, VNV 258, VNK,
VNV" a výzva na vyjadrenie sa k podkladom konania

Na Okresný úrad Trenčín, pozemkový a lesný odbor bol dňa 29.09.2020 doručený návrh Západoslovenskej
distribučnej, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO 36361518 v zastúpení na základe poverenia č. 1/2018-5
z 2.1.2018 Ing. Mgr.Tomášom Kralovičom, Odborárske nám.2506/4, 811 07 Bratislava (ďalej len "žiadateľ"), na
vydanie stanoviska na základe § 7 odsek 1 písm. b) zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch v nesk. znení k investičnému
zámeru "TN Krásna ves, VNV 258, VNK, VNV".
K žiadosti bolo priložené:
- poverenie ev.číslo 1/2018-5 z 02.01.2018 od Západoslovenská distribučná, a.s. v zastúpení JUDr. Szabolcsom
Hodosym, pre Ing. Mgr. Tomáša Kraloviča
- správny poplatok 30,00 eur
- príloha označená ako Súpis dotknutých pozemkov - Príprava stavby
- projekt technickej a biologickej rekultivácie lesných pozemkov č. projektu 15/2018 vypracovaný Ing. Ivanom
Gregušom - LH Projekt
- kópia rozhodnutia obce Bobot č. StÚ OU Bo161/2018-002/Mi z 10.07.2018 o umiestnení líniovej stavby TN
Krásna Ves, VNV 258, VNK, VNV SO 01 - VN káblové vedenie
- kópia rozhodnutia obce Bobot č StÚ OUBo 283/2018-02/Mi z 15.11.2018 o povolení stavby TN_Krásna Ves, VNV
258, VNK, VNV SO 01 - VN káblové vedenie.
Pretože podanie neobsahovalo všetky náležitosti predpísané Vyhláškou č. 12/2009 Z.z. z. o ochrane lesných
pozemkov pri územnoplánovacej činnosti a pri ich vyňatí a obmedzení z plnenia funkcií lesov, správny orgán vyzval
žiadateľa na doplnenie podania v zmysle § 19 odsek 3 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v nesk. znení a
súčasne konanie podľa § 29 odsek 1 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v nesk. znení prerušil.

Podanie bolo žiadateľom doplnené dňa 23.10.2020 o nasledovné:
- projekt stavby
- údaje o lesných pozemkoch z katastra nehnuteľností a lesného hospodárskeho plánu podľa prílohy Vyhlášky
č.12/2009 Z.z.
- doba, na ktorú sa žiada dočasné vyňatie - päť rokov
- informácie o vlastníctve dotknutých lesných pozemkov so záväzným druhom pozemku
- grafické znázornenie navrhovaného rozsahu vyňatia alebo obmedzenia využívania lesných pozemkov na kópii
katastrálnej mapy
- stanovisko obhospodarovateľa lesa.
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Podaním sa žiadateľ domáha vydania rozhodnutia o dočasnom vyňatí lesných pozemkov v k.ú. Timoradza a v
k.ú. Bobotská Lehota z plnenia funkcií lesov na dobu päť rokov pre realizáciu stavby "TN Krásna ves, VNV
258, VNK, VNV", ktorej predmetom je demontáž existujúceho vonkajšieho (vzdušného) elektrického vedenia na
lesnom pozemku p. CKN č.952/1 v k.ú. Timoradza a p.CKN č. 363 a č. 384 v k.ú. Bobotská Lehota a následné
uloženie elektrického podzemného káblového vedenia vrátane trubkového rozvodu HDPE 40 (optický kábel), na
lesných pozemkoch v pôvodnej trase. Dotknuté lesné pozemky sú v platnom Programe starostlivosti o lesy pre
lesný celok Slatina nad Bebravou pre roky 2012-2021 zriadené ako ochranné pásma existujúceho vonkajšieho
elektrovodu E21, E22. Obhospodarovateľom lesných pozemkov je Urbariát Bobot-Lehota, pozemkové spoločenstvo
a Pozemkové spoločenstvo Urbár Timoradza. Uložením podzemného kábla do zeme sa zmenší jestvujúce ochranné
pásmo elektrovodu na šírku 1 m na každú stranu od osi podzemného kábla, spolu bude ochranné pásmo široké 2 m.
K predmetu konania sa vyjadril Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie stanoviskom č.OÚ-
TN-OSZP3-2020/032505-004TKZ z 10.11.2020.
Preskúmaní doplnených podkladov bolo zistené, že konanie sa týka ďalších účastníkov konania, ktorí sú uvedení v
tejto výzve. Všetkým účastníkom konania dáva správny orgán podľa § 33 odsek 2 zák.č. 71/1967 Zb. o správnom
konaní v nesk. znení touto výzvou možnosť vyjadriť sa k podkladom konania, a to v lehote do 7 (slovom "siedmych
dní") odo dňa doručenia tejto výzvy.
Podklady konania sú uložené na Okresnom úrade Trenčín, pozemkový a lesný odbor a nahliadnuť do nich možno
počas úradných hodín tunajšieho úradu (po 8,00-15,00 h, ut 8,00-15,00 h, st 8,00-17,00 h, št 8,00-15,00 h, pi
8,00-14,00 h). Odporúčame vopred sa dohodnúť na telefonickom čísle 032/7411593.

Účastníkom konania, ktorí nie sú známi, alebo nie je známy ich pobyt, sa táto výzva doručuje verejnou vyhláškou:
1.Schaffer Leopold, list vlastníctva (ďalej len "LV") č.943 v k.ú. Bobotská Lehota, naposledy bytom 913 25 Bobot
č. 27
2.Valko Pavol, LV č. 941 v k.ú. Bobotská Lehota (SPF)
3.Števanková Božena, LV č. 942 v k.ú. Bobotská Lehota, naposledy bytom 913 25 Bobot č.262
4.Križanová Jozefína, LV č. 940 v k.ú. Bobotská Lehota, naposledy bytom 913 25 Bobot 37

Na vedomie
Obec Timoradza, Timoradza 1, 956 52 Timoradza
Obec Bobot, Bobot 56, 913 25 Bobot

Mgr. Jana Hanzelová
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky
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Tomáš Kralovič, Odborárske námestie 2506/4, 811 07 Bratislava 1
Pozemkové spoločenstvo Urbár Timoradza, Timoradza 1, 956 52 Podlužany pri Bánovciach nad Bebravou
Urbariát Bobot – Lehota, pozemkové spoločenstvo, Horné Motešice 245, 913 26 Motešice
Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava 1
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Trenčín, Hodžova 38, 911 01 Trenčín 1
Jozef Pšenka, Jána Halašu 2632/20, 911 08 Trenčín 8
Pavol Križan, Škultétyho 173/10, 958 01 Partizánske 1
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Kollárova 8, 917 02 Trnava 2
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