Obec Kocurany
972 02 Kocurany 105
Podacie číslo: 1502/133/2020
Vybavuje:
Ing. Richterová

Kocurany 23.11.2020

Oznámenie
o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub stromov a nariadenie ústneho
pojednávania a miestneho zisťovania

Dňa 9.10.2020 bola obci Kocurany doručená žiadosť od Lukáša Briatku, 972 02 Kocurany 191
o povolenie na výrub stromov:
- 1 ks jabloň na pozemku C-KN parc. č. 461, k. ú. Kocurany (obvod kmeňa 129 cm)
- 1 ks jabloň na pozemku C-KN parc. č. 479, k. ú. Kocurany (obvod kmeňa 83 cm)
- 1 ks čerešňa na pozemku C-KN parc. č. 461, k. ú. Kocurany (obvod kmeňa 125 cm)
- 1 ks orech na pozemku C-KN parc. č. 459, k. ú. Kocurany (obvod kmeňa 161 cm)
Uvedeným dňom bolo začaté správne konanie.
Obec Kocurany ako príslušný správny orgán v prenesenom výkone štátnej správy v prvom stupni
vo veciach ochrany prírody podľa § 2 písm. f) zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých
pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky a § 69 písm. d) a h)
zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, v znení neskorších
predpisov, oznamuje, v zmysle § 18 odsek 3 zákona SNR č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
(správny poriadok), účastníkom konania začatie správneho konania vo veci vydania súhlasu na
výrub stromov a v súlade s ustanovením § 21 správneho poriadku nariaďuje k danej veci ústne
pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním, ktoré sa uskutoční
dňa 3.12.2020 o 9,30 h.,
so stretnutím na mieste navrhovaného výrubu
Do podkladov je možné nahliadnuť na obecnom úrade v Kocuranoch počas úradných hodín.
Účastníci konania môžu svoje námietky k žiadosti uplatniť písomne, resp. ústne na obci
Kocurany najneskôr do termínu ústneho pojednávania v opačnom prípade nebudú vzaté do
úvahy.

Žiadateľ ku dňu ústneho pojednávania doplní:
doklad o úhrade správneho poplatku podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych
poplatkoch položka č. 160 – fyzická osoba 10 € do pokladne obce Kocurany
súhlas vlastníka pozemku (Patrik Jakál, 972 02 Kocurany 189) parc. č. 459 s výrubom
dreviny (orech) a s odôvodnením výrubu dreviny, nakoľko výstavba rodinného domu
stavebníka Lukáša Briatku nesúvisí s predmetným pozemkom
parc. č. pozemku na ktorom bude uskutočnená náhradná výsadba a druh dreviny (4ks),
ktoré budú vysadené ako náhradná výsadba za vyrúbané stromy (v zmysle § 48 zákona

o ochrane prírody a krajina orgán ochrany prírody uloží žiadateľovi v súhlase na výrub
dreviny povinnosť, aby uskutočnil primeranú náhradnú výsadbu drevín na vopred určenom
mieste, a to na náklady žiadateľa)

Ing. Vojtech Čičmanec
starosta obce Kocurany
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Patrik Jakál, 972 02 Kocurany 189
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