MESTO PREŠOV
Hlavná 73, Prešov
080 01 Prešov
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Spis č. OŽPaDI/8026/1/2020/CB
v Prešove dňa: 24.6.2020

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: JUSTAT s.r.o., Záborské 438, 082 53 Záborské
Druh a počet kusov drevín:
duglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii) 3 ks s obvodom kmeňa 193 cm, 152 cm, 208 cm;
breza previsnutá (Betula pendula) 1 ks s obvodom kmeňa 160 cm;
tuja západná (Thuja occidentalis) 1 ks s obvodom kmeňa 93 cm;
čerešňa (Cerasus sp.) 2 ks s obvodom kmeňa 127 cm, 103 cm;
jabloň (Malus sp.) 4 ks s s obvodom kmeňa 63 cm, 94 cm, 100 cm, 145 cm;
orech kráľovský (Juglans regia) 1 ks s s obvodom kmeňa 154 cm.
krovité porasty: Spiraea x vanhouttei, Picea abies, Syringa vulgaris – 12 m², priemerný
zdravotný stav, druh Picea abies pôvodne tvarovaný a prerastený v živom plote.
Pozemok, na ktorom drevina/dreviny rastie/rastú: parc. č. KNC 4927/1, KNC 4928/5, KNC
4929 v k. ú. Prešov.
Dôvod výrubu: Dreviny, pre ktoré je na ploche záujmového územia podaná žiadosť o súhlas
na výrub, je potrebné v rámci novonavrhovaného stavebného riešenia odstrániť.
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 25.6.2020 do 2.7.2020
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

