Obec Smolník
Vaše číslo/zo dňa
17.7.2017

Naše číslo
184/2017

Vybavuje
Kluknavská

Smolník
18.7.2017

OZNÁMENIE
o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín podľa zákona NR SR č. 543/2002
Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
Žiadateľ Ján Adamov doručil dňa 17.7.2017 na tunajší úrad písomnú žiadosť vo veci vydania
súhlasu na výrub 1 ks dreviny podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody
a krajiny v znení neskorších predpisov. Žiadateľ požaduje vydanie súhlasu na výrub dreviny
v nasledovnej skladbe :
Druh dreviny

Parc.č.

Vlastník pozemku

Obvod kmeňa

1. Smrek strieborný
C-KN 55
Ing. Ján Adamov
190 cm
rednutie
(Picea pungens Glauca)
a Mária Adamová
040 01 Košice, Lomonosovova 38

Zdravotný stav
výrazné
ihličia

Pozemok, na ktorom drevina rastie, nachádza sa na pozemku – zastavaná plocha a
nádvorie pri rodinnom dome č.s. 206 v katastrálnom území obce Smolník. Žiadosť bola
odôvodnená zdravotným stavom dreviny ako solitéru s možným ohrozením majetku
žiadateľa a osôb.
Obec Smolník ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo
veciach ochrany prírody a krajiny podľa §-u2, písm. f) zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode
niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky a §-u 69
ods. d) a f) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
(ďalej len zákon OPaK) v súlade s § 18 ods. 3 zákona SNR č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
týmto oznamuje začatie konania v predmetnej veci a v súlade s § 21 zákona o správnom
konaní nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnym šetrením, ktoré sa uskutoční
dňa 11. 8. 2017 (piatok) o 10,00 hodine
so stretnutím na Obecnom úrade v Smolníku
Účastníci konania, v súlade s § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení
neskorších predpisov môžu svoje námietky, pripomienky a stanoviská k predmetnému
konaniu uplatniť písomne, najneskôr na tomto pojednávaní, inak sa na nich neprihliadne.
Ak sa dá účastník konania zastúpiť podpis splnomocniteľa v dohode o plnomocenstve musí
byť osvedčený podľa osobitných predpisov.
Doručuje sa :
1. Ing. Ján Adamov, 04001 Košice, Lomonosovova 38,
2. Mária Adamová, 04001 Košice, Lomonosovova 38,
2. Okresný úrad Gelnica, odbor starostlivosti o ŽP, Hlavná 1. 056 01 Gelnica
Radoslav Dlugoš, starosta obce

