Obec Horná Súča, č. 233, 913 33 Horná Súča
Verejná vyhláška
______________________________________________________
Č.j. OcÚHS 0461/2019-001

V Hornej Súči dňa 21.03.2019

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín

Obec Horná Súča ako príslušný orgán štátnej správy vo veciach ochrany prírody a krajiny podľa § 64
ods. 1 písm. e) a § 69 ods. 1 písm. a) a § 68 písm. a) a § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z.
o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov zverejňuje informáciu o začatí správneho
konania vo veci výrubu drevín, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny
chránené zákonom.
Žiadateľ Jozef Bartek – bytom Horná Súča 1007, 913 33 požiadal dňa 21.03.2019 o výrub 8 ks drevín
a to: buk lesný - 5ks, hrab obyčajný – 1ks, breza bradavičnatá – 1ks a jelša lepkavá – 1ks, s obvodom
kmeňa od 30cm do 80cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, rastúcim na parcele CKN č.14285/3
v k.ú. Horná Súča.
Súčasne Obec Horná Súča v zmysle § 21 a § 38 zákona SNR č. 71/1967 Zb. z. o správnom konaní
v znení neskorších predpisov nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnou obhliadkou na deň:
26.03. 2019 o 10,30 hod. so stretnutím na parc. CKN č. 14285/3
Ak sa niektorý účastník konania nechá v konaní zastupovať jeho zástupca predloží písomné
plnomocenstvo. Potvrdenie záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní vo veci výrubu je
potrebné doručiť písomne na adresu: Obecný úrad Horná Súča, 913 33 Horná Súča alebo elektronicky
na e-mail: hornasuca@hornasuca.sk v lehote 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia tejto informácie.

V Hornej Súči 21.03.2019

Ing. Juraj Ondračka
starosta obce
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