MESTO PREŠOV
Hlavná 73, Prešov
080 01 Prešov
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Spis č. OŽPaDI/15361/1/2019/CB
v Prešove dňa: 29.10.2019

Informácia o začatí konania
Mesto Prešov, ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany
drevín podľa § 69 ods.1 písm. a), 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: O. K.
Druh a počet kusov drevín:
cyprus s obvodom kmeňa 55 cm;
borovica limbová s obvodom kmeňa 99 cm;
borovica lesná s obvodom kmeňa 100 cm;
tri jedle biele s obvodom kmeňa 60 cm, 129 cm, 92cm;
smrek obyčajný s obvodom kmeňa 130 cm;
tri smrekovce opadavé s obvodom kmeňa 78 cm, 92 cm, 63 cm.
Pozemok, na ktorom dreviny rastú: parc. č. KNC 2211 v k. ú. Solivar.
Dôvod výrubu: Dreviny svojim vzrastom a zdravotným stavom v nepriaznivom počasí (silné
veterné smršte) ohrozujú zdravie a život osôb pohybujúcich sa v blízkosti drevín a po blízkej
komunikácii. Taktiež zasahujú do elektrického vedenia a poškodzujú ho. Na pozemku
v blízkosti uvedených drevín sa nachádza plynová prípojka. Z dôvodu zaistenia bezpečnosti
osôb a majetku žiadam o povolenie na výrub uvedených drevín.
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 30.10.2019 do 7.11.2019
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. Eduard Vokál
poverený riadením odboru
životného prostredia a dopravnej infraštruktúry

