OBEC KOŠECA
Hlavná ulica 36/100, 018 64 K o š e c a
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Č.j. S2017/554/2139

Vybavuje: Kurinec Marek
tel.: 042/4468 183, 0948/40 3838
email: marek.kurinec@koseca.sk

V Košeci dňa 07.11.2017

INFORMÁCIA
o začatí správneho konania vo veci vydanie súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z.
o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
Podaním doručeným dňa 02.11.2017 požiadala O b e c L a d c e, v zastúpení starostom obce
Ing. Jaroslavom Koyšom, Hviezdoslavova 599/599, 018 63 Ladce, tunajší úrad o vydanie súhlasu
v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších
predpisov o výrub 2 ks drevín rastúcich na pozemku p.č. KN-C 2/1 (druh pozemku: zastavané
plochy a nádvoria, v zastavanom území obce) v kat. území Ladce, ktoré sú vo vlastníctve:
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Ladce.
Uvedeným dňom bolo začaté správne konanie.
Obec Košeca, zastúpená starostom obce, ako príslušný orgán štátnej správy starostlivosti
o životné prostredie podľa § 1 ods. 2 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti
o životné prostredie a o zmene a doplnení neskorších predpisov, ako príslušný orgán ochrany
prírody vykonávajúci štátnu správu vo veciach ochrany prírody a krajiny podľa § 64 ods. 1 písm. e)
a § 69 ods. 1 písm. a) a určená Okresným úradom Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie č.
OÚ-IL-OSŽP-2015/001166-002 BEN zo dňa 16.09.2015 v zmysle § 69 ods. 3 zákona č. 543/2002
Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov /ďalej len „zákon“/ ako príslušný
orgán ochrany drevín na vykonanie konaní a vydanie rozhodnutí vo veci výrubu dreviny rastúcej
mimo lesa pre všetky žiadosti, v ktorých je Obec Ladce žiadateľom jednotlivo alebo spoločne,
v súlade s ustanovením § 82 ods. 7 zákona
informuje
o začatí správneho konania vo veci žiadosti Obce Ladce na vydanie súhlasu na výrub 2 ks
drevín (ľaliovník tulipánokvetý a jaseň štíhly) rastúcich v areály kostola a farského úradu
v Ladcoch z dôvodov:
- stromy sú veľké, suché, rastú v blízkosti kostola a bytovky a hrozí nebezpečenstvo
ohrozenia osôb a škody na majetku.
Prípadným ďalším účastníkov konania, ktorí majú v zmysle § 82 ods. 3 zákona záujem byť
účastníkom v začatom správnom konaní, oznamujeme, že svoj záujem je nutné potvrdiť
tunajšiemu úradu písomne alebo elektronicky na: marek.kurinec@koseca.sk. V zmysle § 82 ods. 7
zákona sa určuje lehota na potvrdenie záujmu do 6 pracovných dní odo dňa zverejnenia tejto
informácie, t.j. do 15.11.2017.
Účastníci konania a dotknuté orgány môžu nahliadnuť do spisu na Obecnom úrade v Košeci
počas úradných hodín, alebo na ústnom pojednávaní.

Mgr. Radomír Brtáň
starosta obce

