MESTO PREŠOV
Hlavná 73, Prešov
080 01 Prešov
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Spis č. ODŽP/2076/1/2019/CB
v Prešove dňa: 13.2.2019
Informácia o začatí konania
Mesto Prešov, určené podľa § 68 písm. q), zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody
a krajiny (ďalej „len zákon“) v znení neskorších predpisov Okresným úradom Prešov,
odborom starostlivosti o životné prostredie, oddelením ochrany prírody a vybraných zložiek
životného prostredia, Námestie mieru č. 2, 081 92 Prešov, ako príslušný orgán štátnej správy
v prvom stupni vo veciach ochrany prírody a krajiny podľa § 2 písm. f) zákona č. 416/2001
Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a § 69 ods. 1 písm.
d), f) a ods. 3 (ak je na konanie o vydaní súhlasu na výrub dreviny príslušná obec, ktorá je
zároveň žiadateľom o vydanie súhlasu na výrub, okresný úrad určí, ktorá obec vykoná
konanie o vydanie súhlasu na výrub dreviny) zákona, informuje o začatí správneho
konania podľa § 82 ods. 7 zákona vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny/drevín na
pozemku v katastrálnom území obce Šarišské Bohdanovce.
Stručný opis predmetu konania.
Žiadateľ: Obec Šarišské Bohdanovce, Šarišské Bohdanovce 87, 082 05 Šarišské
Bohdanovce
Druh a počet kusov dreviny/drevín:
Topoľ sivý 16 ks s obvodom kmeňa 210 cm, 210 cm, 210 cm, 210 cm, 132 cm, 132 cm, 132
cm, 154 cm, 154 cm, 154 cm, 284 cm, 138 cm, 250 cm, 231
cm, 206 cm, 145 cm;
dub zimný 2 ks s obvodom kmeňa 52 cm, 67 cm;
jaseň štíhly 2 ks s obvodom kmeňa 103 cm, 105 cm;
pagaštan konský 1 ks s obvodom kmeňa 135 cm.
Pozemok, na ktorom drevina/dreviny rastie/rastú: parc. č. KNC 3075/3 v k. ú. Šarišské
Bohdanovce.
Dôvod výrubu: Žiadosť o výrub je podaná z dôvodu výstavby miestnej komunikácie
k rodinným domom podľa schváleného UPN – O Šarišské Bohdanovce.
Podľa § 82 ods. 7 zákona, správny orgán určuje lehotu na doručenie písomného alebo
elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v tomto správnom konaní v zmysle § 82
ods. 3 zákona – do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia.
Termín zverejnenia: od 13.2.2019 do 20.2.2019.
Žiadosť byť účastníkom v tomto správnom konaní je potrebné doručiť:
Písomne na adresu: MsÚ v Prešove, Hlavná 73, resp. prostredníctvom podania
v Klientskom centre, Jarková č. 26, 080 01 Prešov,
alebo elektronicky v súlade s § 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny
poriadok) v znení neskorších predpisov.

Ing. Stanislav Ondirko
vedúci odboru dopravy a životného prostredia

