OBEC KOŠECA
Hlavná ulica 36/100, 018 64 K o š e c a
------------------------------------------------------------------------------------------------------Č.j. S2015/24/2122

Vybavuje: Pavlíková

V Košeci dňa 02.12.2015

UPOVEDOMENIE
o začatí správneho konania vo veci vydanie súhlasu podľa § 47 odst. 3 zákona NR SR č.
543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
Podaním doručeným dňa 30. 11. 2015 požiadala Obec Ladce, v zastúpení starostom
obce Ing. Jaroslavom Koyšom, Hviezdoslavova č. 599, 018 63 Ladce tunajší úrad o vydanie
súhlasu v zmysle § 47 ods. 3 zákona 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení
neskorších predpisov o výrub 06 ks drevín, rastúcich na pozemku p.č. KN-E 1150/105 v kat.
území Ladce, ktorý je vo vlastníctve Slovenského pozemkového fondu.
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 NR SR č. 525/2003 Z. z. o štátnej
správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení neskorších predpisov a ako
príslušný orgán štátnej správy vo veciach ochrany prírody a krajiny, podľa § 64 ods. 1 písm.
e) a § 69 písm. a) zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení
neskorších predpisov /ďalej len „zákon“/, vás v súlade s ustanovením § 82 ods. 7 zákona
upovedomuje
o začatí konania vo veci žiadosti Obce Ladce, v zastúpení starostom obce Ing.
Jaroslavom Koyšom, Hviezdoslavova č. 599, 018 63 Ladce o výrob 06 ks drevín z dôvodu, že
dreviny sú poškodené, prestárle a zabraňujú prietoku vody na vodnom toku Lúčkovského
potoka. Uvedené dreviny vytvárajú potenciálne nebezpečenstvo pri povodňových prietokoch
čím vzniká riziko poškodenia nehnuteľností a úrazu osôb v predmetnej lokalite.
V prípade, ak máte záujem zúčastniť sa prerokovania žiadosti o vydanie súhlasu na
výrub vyššie uvedených drevín je nutné v zmysle § 82 ods. 3 zákon, aby ste do siedmich dní
odo dňa zverejnenia nášho upovedomenia o začatí konania oznámili písomne alebo
elektronicky (pavlikova@koseca.sk) túto skutočnosť tunajšiemu úradu.

Bc. Radomír B r t á ň
starosta
Doručuje sa:
1/ Obec Ladce, starosta, Hviezdoslavova č. 599, 018 63 Ladce
2/ Obec Košeca, starosta, Hlavná 36/100, 018 64 Košeca

