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C.j. 16/2021

OZNÁMENIE

V BytČI, 9.2.2021
Vybavuje: Chlebinová

o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub 11 ks drevín, ktoré rastú na pozemkoch
parc. KN-C č. 3020n, KN-C 787/10, KN-C 427, KN-E č. 3519/4, k.ú, Vel'ká Bytča.

Obec Petrov ice, ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a kraj my (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 obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov apodľa § 69
ods 1 písm d) zákona č.543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej
len "zákon"), na základe doručenej žiadosti Technických služieb mesta Bytča, Hlinická cesta 403/16,
01401 Bytča (IČO: OO 185 655) zo dňa 9.2 2021, podl'a § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom
konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len "správny poriadok")

oznamuje začatie konania

vo veci vydania súhlasu podľa § 47 ods 3 zákona na výrub drevín druhu 1 ks orech kráľovský (obvod
175 cm) rastúci na pozemku parc. KN-C č. 787/10, k. ú. Veľká Bytča; 4 ks Smrek obyčajný (54, 113,
111,65 cm) rastúce na pozemku parc. KN-E č. 3519/4, k. ú. Veľká Bytča; 2 ks Jarabina vtáčia (60,62
cm) rastúce na pozemku parc. KN-C č. 3020/7, k. ú. Veľká Bytča, 4 ks Smrek obyčajný (100, 108,
153,101 cm) rastúce na pozemku parc. KN-C Č. 427, k. ú. Veľká Bytča.

Žiadosť bola odôvodnená·
Orech král'ovský (Mieru 976/2) - drevina zasahuje do vzdušného vedenia, zatieňuje obytné priestory
bytového domu, pn výkopových prácach bol poškodený koreňový systém dreviny
Smreky obyčajné (Rázusova 35) - suché dreviny, napadnuté podkômym hmyzom, hrozí statické
zlyhanie
Jarabiny vtáčie (Gaštanová 1008/33) - napadnuté hubovým ochorením, viditeľné plodrnce, preschnutá
koruna, predstavujú bezpečnostné riziko
Smreky obyčajné (Pšumovická) - Koruny drevín sú z časti preschnuté, napadnuté podkôrnym hmyzom,
zasahujú do vzdušných vedení, do ktorých pn veternom počasí narážajú

Správny orgán za účelom objasnenia veci podľa § 21 a § 38 správneho poriadku

nariaďuje

ústne pojednávanie spojené s miestnou ohliadkou, ktoré sa uskutoční dňa

19.02.2021 (piatok) o 10:00,

so stretnutím pozvaných na Mestskom úrade Bytča, Námestie Slovenskej republiky č. 111,01401
Bytča, miestnost' č. 2, oddelenie výstavby a životného prostredia MsÚ Bytča (prízemie budovy)

Podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku má účastník konania možnosť, aby sa pred vydaním
rozhodnutia mohol vyjadriť kjeho podkladom a k spôsobom jeho zistema, navrhnúť Jeho doplnenie pri
ústnom pojednávaní a miestnej ohhadke, ako aj počas celého konania

Podľa § 82 ods 5 zákona, ak sa dá účastník konania zastúpiť, podpis splnomocniteľa v dohode
o plnomocenstve musí byť osvedčený podľa osobitných predpisov

~g. Anton Pláňavský
//~tarosta obce
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Doručí sa:
Technické služby mesta Bytča, Hlimcká cesta 403/16,014 Ol Bytča
Mesto Bytča, Námestie Slovenskej republiky 111, O 14 O 1 Bytča
spis

Na vedomie:
Správa CHKO Strážovské vrchy, Orlové 189,01701 Považská Bystrica
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