MESTO PREŠOV

Hlavná 73, Prešov
080 01 Prešov
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Spis č. OD a ŽP/13677/2/2018/ Ba
v Prešove dňa: 02.10.2018

Informácia o začatí konania

Mesto Prešov, ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody
a krajiny (ďalej len „ správny orgán“) 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 vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny/drevín
na súkromnom pozemku firmy INBOX s.r.o. Južná trieda 64, 04001 Košice – Sídlisko
Ťahanovce.
Stručný opis predmetu konania.
Žiadateľ: vlastník (správca) pozemku, parcely č. C-KN 28/1 v k. ú. Prešov.
Druh a počet kusov dreviny/drevín : 1 ks breza
Obvod/y/ kmeňa/ov : 100 cm
Pozemok, na ktorom drevina/dreviny rastie/rastú : par. č. C-KN 28/1 v k. ú. Prešov.
Dôvod výrubu: Predmetný strom je nebezpečný pre občanov prechádzajúcich vez prechodný
dvor z Jarkovej ul. na Hlavnú ul. a tiež pre možné poškodenie majetku a zaparkovaných aut.
Pri víchrici dňa 22.9.2018 sa odlomila časť stromu a konárov.

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 tejto informácie.
Termín zverejnenia : 03.10.2018 do 10.10.2018
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

