MESTO PREŠOV
Hlavná 73, Prešov
080 01 Prešov
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Spis č. ODŽP/3018/1/2019/CB
v Prešove dňa: 18.2.2019

Informácia o začatí konania
Mesto 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) a f) zákona č. 543/2002
Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), informuje
o začatí správneho konania podľa § 82 ods. 7 zákona vo veci vydania súhlasu na
výrub dreviny/drevín na súkromnom pozemku.
Stručný opis predmetu konania.
Žiadateľ: vlastník pozemku s parc. č. KNC 2237 v k. ú. Prešov.
Druh a počet kusov drevín:
Smrek 2 ks s obvodom kmeňa 76 cm a 75 cm,
magnólia 3 ks s obvodom kmeňa 102 cm, 62 cm a 47 cm.
Pozemok, na ktorom drevina/dreviny rastie/rastú: č. KNC 2237 v k. ú. Prešov.
Dôvod výrubu: Smreky sú strašne vysoké zasahujú do elektrického vedenia nad nimi,
ohrozujú vedenie ako aj cestu v prípade pádu po víchrici. Magnólia 100 cm obvod posadený
ani nie meter od domu. Poškodzuje základy domu. Podľa zákona majú byť všetky porasty
pod elektrickým vedením do 3 m. Ak by som ich tak zrezal vytvoril by som neestetickú
záhradu na vlastnom pozemku. Chcem ich úplne odstrániť a vysadiť nové dreviny a vytvoriť
peknú záhradku pred domom. Dom sa bude rekonštruovať, je tam nemožné dostať lešenie
a mechanizmy v takom stave ako to je teraz. Okná do obytných miestností spredu sú
zatienené, je nutné používať umelé svetlo v lete aj v zime počas dňa aj noci hoc sú tam
dostatočne veľké okná.
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 19.2.2019 do 26.2.2019
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

