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Vec
Začatie konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín mimo zastavané územie a nariadenie ústneho
pojednávania spojené s miestnou ohliadkou
- upovedomenie

Dňa 11.3.2021 bolo Okresnému úradu Bardejov doručené podanie SSC IVSC Košice, Kasárenské námestie 4, 040
01 Košice, vo veci vydania súhlasu na výrub drevín.

Uvedeným dňom bolo začaté konanie.

Okresný úrad Bardejov, odbor starostlivosti o životné prostredie ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy
vo veciach ochrany prírody a krajiny podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d), § 68 písm. c) zákona č. 543/2002
Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“) v
nadväznosti na ustanovenie § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene
a doplnení niektorých zákonov a § 3 ods. 1 písm. e) zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, týmto podľa ustanovenia § 18 ods. 3 a § 15a ods. 2 zákona č. 71/1967
Zb. o správnom konaní (ďalej len „správny poriadok“) v znení neskorších predpisov u p o v e d o m u j e všetkých
známych účastníkov konania o začatí konania v predmetnej veci a súčasne podľa ustanovenia § 21 ods. 1 správneho
poriadku nariaďuje na prerokovanie predloženého podania ústne pojednávanie spojené s miestnou ohliadkou

na deň 3.5.2021 (pondelok) o 9:00 hod.
so stretnutím na obecnom úrade obce Lenartov.

Predmet konania: žiadosť o výrub 19 ks drevín s obvodom kmeňa nad 40 cm, meraný vo výške 130 cm nad zemou
a 185 m2 krovitého porastu, rastúcich za hranicami zastavaného územia obce, na parcele podľa registra:
E KN parc. č. 292/24, ktorá je začlenená do týchto parciel podľa registra C KN parc. č. 2633, 2639/3, 2632/2, 2639/1
vedených ako druh pozemku trvalý trávny porast a 2543/2, 2849/5, vedených ako druh pozemku zastavaná plocha
a nádvorie v katastrálnom území Lenartov.
EKN parc. č. 397/22, ktorá je začlenená do týchto parciel podľa registra C KN parc.č. 2639/3 vedená oko druh
pozemku trvalý trávny porast a 2849/6 vedená ako druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie v katastrálnom území
Lenartov.

Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na Okresnom úrade v Bardejove a pri ústnom pojednávaní.
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Účastníci konania a dotknuté orgány môžu svoje pripomienky, námety uplatniť pri ústnom pojednávaní.

Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, musí jeho zástupca predložiť písomnú plnú moc s podpisom
toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať.

Na vedomie
ŠOP SR, RCOP Prešov, Švábska 4, 080 05 Prešov 5
Obec Lenartov, Lenartov 37, 086 06 Lenartov

Ing. Ľubomír Derco
vedúci

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Rozdeľovník k číslu OU-BJ-OSZP-2021/003680-004

Slovenská správa ciest - IVSC, Kasárenske námestie 4, 040 01 Košice 1
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, odštepný závod Prešov, Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Kollárova 8, 917 02 Trnava 2


