MESTO PREŠOV
08001 Prešov

Hlavná 73, Prešov

v Prešove dňa: 3.2.2020

Spis č. OŽPaDI/1939/1 /2020/CB

Informácia

O

začati konania

Mesto Prešov, ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany
drevín podl'a § 69 ods.1 písmo a), d) a e) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody
a krajiny v znení neskorších predpisov (d'alej len "zákon"), informuje o začatí správneho
konania podl'a § 82 ods. 7 zákona vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny/drevín na
verejnom priestranstve na Sibírskej ulici a Ďumbierskej ulici v meste Prešov.
Stručný opis predmetu konania.
Žiadatel': BAU INDUSTRY s.r.o., Moyzesova 36,04001

Košice, IČO: 51850320.

Druh a počet kusov drevín:
orech král'ovský 1 ks s obvodom kmeňa 90 cm;
dub letný 1 ks s obvodom kmeňa 32 cm;
čremcha obyčajná 2 ks s obvodom kmeňa 142 cm, 90 cm;
tuja západná 3 ks s obvodom kmeňa 15 cm, 19 cm, 15 cm;
javor jaseňolistý 2 ks s obvodom kmeňa 110 cm, 200 cm;
smrek 1 ks s obvodom kmeňa 5 cm.
Pozemok, na ktorom drevina/dreviny rastie/rastú: parc. č. KNC 14302/337, KNC 14302/338,
KNC 14302/35 v k. ú. Prešov.
Dóvod výrubu: Žiadosť o výrub drevín podávame z dóvodu začatia konania o zmene stavby
pred dokončením - dokončenie rozostavaných garáží a výstavba polyfunkčného objektu na
ul. Sibírska/Ďumbierska. Dreviny sa nachádzajú na súkromnom pozemku p. č. 14302/35 z ul.
Ďumbierska (2 stromy), resp. na pozemku p. č. 14302/337, 14302/338 aktuálne vo
vlastníctve mesta - týmto pozemkem však bol schválený Mestským zastupitel'stvom mesta
Prešov dňa 11.12.2019 zámer predaja investorovi stavby Polyfunkčný objekt Sekčov Stavba 6 spoločnosti BAU INDUSTRY, s.r.o. Na predmetných pozemkoch budú situované
rampy pre zásobovanie a prístrešok komunálneho odpadu pre predmetný objekt.
Podl'a § 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 oda dňa zverejnenia tohto oznámenia.
Termín zverejnenia: od 3.2.2020 do 10.2.2020
Žiadosť byť účastníkom v tomto správnom konaní je potrebné doručit':
Písomne na adresu: MsÚ v Prešove, Hlavná 73, resp. prostredníctvom
v Klientskom centre, Jarková č. 26, 080 01 Prešov,

podania

alebo elektronicky v súlade s § 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správný
poriadok) v znení neskorších predpisov.

Ing. Jozef Herman
vedúci odboru
životného prostredia a dopravnej infraštruktúry

