OBEC SELEC
Obecný úrad, 913 36 Selec 73

Č.j. 70/2020
Vybavuje:
MVDr. Stanislav Svatík

O Z N Á M E N I E o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu podľa §
47 odst. 3 zákona NR SR č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení
neskorších predpisov
Dňa 04.06.2020, podala OBEC Trenčianske Stankovce na Obec Selec, ako príslušný orgán
štátnej správy ochrany prírody a krajiny (ďalej len „správny orgán“) v zmysle podľa § 2 písm.
f) zákona č.416/2001 Z.z. o prechode niektorých kompetencií z orgánov štátnej správy na obec
a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov a podľa § 69 písm.d) zákona č.543/2002
Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), žiadosť
o vydanie súhlasu na výrub dreviny: 1 kus lipa malolistá /Tilia cordata/ rastúca na pozemku
parcela č. KN-C 1 k.ú. Veľké Stankovce, druh pozemku: ostatná plocha v zastavanom území
obce.
Obec Selec v zastúpení starostom obce ako príslušný orgán štátnej správy starostlivosti
o životné prostredie podľa § 1 ods.2 zákona NR SR č.525/2003 Z.z. o štátnej správe
starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení neskorších predpisov a ako príslušný
orgán štátnej správy vo veciach ochrany prírody a krajiny, podľa § 64 ods. 1 písm. e) a § 69
písm.a) zákona NR SR č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších
predpisov /ďalej len zákon/ v súlade s ustanovením § 82 ods.7 zákona
upovedomuje
týmto účastníkov konania o začatí konania vo veci žiadosti OBCE Trenčianske Stankovce
o vydanie súhlasu na výrub dreviny l kus lipa malolistá, rastúca na pozemku parcelné č. KN-C
1 k.ú. Veľké Stankovce, druh pozemku ostatná plocha.
Ako dôvod na výrub drevín je v žiadosti uvedené: Poškodená drevina rastie v areáli cintorína,
následky statického zlyhania dreviny je preto možné považovať za kritické pre osoby
navštevujúce hrobové miesta
a nariaďuje
na prejednanie predloženej žiadosti ústne pojednávanie spojené s miestnou obhliadkou, ktoré
sa uskutoční
dňa 17.06.2019 (streda) o 10.00 hod.,
so zrazom účastníkov konania pri nehnuteľnosti „Dom smútku“ v k. ú. Veľké Stankovce
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Účastníci konania môžu vzniesť prípadné námietky a pripomienky na tomto stretnutí.
V súlade so zákonom sa môžu zúčastniť konania v predmetnej veci aj ďalší účastníci konania,
ktorým toto postavenie prislúcha v zmysle § 82 odst.3 zákona. Účasť na konaní je potrebné
oznámiť tunajšiemu úradu v lehote do piatich pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia
písomne na adresu Obec Selec, 913 36 Obecný úrad Selec.
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