MESTO PREŠOV
Hlavná 73, Prešov
080 01 Prešov
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Spis č. OŽPaDI/4386/1/2020/CB
v Prešove dňa: 16.3.2020

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 e) 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: Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Gorazda, Solivarská 49, Prešov
080 05, IČO: 50639668.
Druh a počet kusov drevín:
breza 1 ks s obvodom kmeňa 175 cm;
smrek 2 ks s obvodom kmeňa 150 cm;
čerešňa 1 ks s obvodom kmeňa 200 cm;
javor 1 ks s obvodom kmeňa 200 cm;
slivka 1 ks s s obvodom kmeňa 110 cm.
Pozemok, na ktorom drevina/dreviny rastie/rastú: parc. č. KNC 125, KNC 128 v k. ú. Solivar.
Dôvod výrubu: Strom svojou výškou vyčnieva nad okolím, pri silnom vetre sa z neho lámu
konáre, ktoré dopadajú nielen do školskej záhrady, ale aj na priľahlé chodníky. Pri stromoch
je poškodená koruna a kmeň, suché konáre sa lámu. Pri smrekoch došlo v minulosti
k nalomeniu vrcholu, nakoľko u obidvoch stromov vznikol tzv. dvojitý vrchol. Javor je
v priestore medzi budovami telocvične a novej budovy a svojou koreňovou sústavou narúša
priestor pri obvodových múroch.
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 17.3.2020 do 24.3.2020
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. Jozef Herman
vedúci odboru
životného prostredia a dopravnej infraštruktúry

