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Vec
Oznámenie o začatí konania verejnou vyhláškou vo veci vydania súhlasu na zásah do biotopu európskeho
významu v zmysle § 6 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v
k. ú. Predmier, Hrabové a upustenie od ústneho pojednávania.

Okresný úrad Bytča, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny (ďalej
len ,,Okresný úrad Bytča“) ako príslušný orgán miestnej štátnej správy podľa § 2 a § 4 zákona č. 180/2013 Z. z. o
organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako príslušný orgán štátnej starostlivosti
o životné prostredie podľa § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene
a doplnení niektorých zákonov štátnej a ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny v zmysle
§ 64 ods. 1 písm. d) a § 68 písm. v) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon č. 543/2002 Z. z.“), obdržal dňa 05. 08. 2022 od spoločnosti MVM, s.r.o., Veľká
Okružná 18, 010 01 Žilina žiadosť vo veci vydania súhlasu na zásah do biotopu európskeho významu Lk1 – nížinné a
podhorské kosné lúky v zmysle § 6 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z. z., z dôvodu realizácie stavby ,,Bytča – Komplexná
rekonštrukcia vedenia 110 kV č. 7701 TR Hričov – TR Bytča“. Predmetný biotop európskeho významu sa nachádza
v katastrálnych územiach Predmier a Hrabové, kde platí prvý stupeň ochrany prírody. Vymedzenie biotopu Lk1 –
nížinné a podhorské kosné lúky je priložený v mapovej prílohe tohto listu.

Okresný úrad Bytča v súlade s ustanovením § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní oznamuje začatie
správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené v znení neskorších
predpisov.

Nakoľko sú Okresnému úradu Bytča dobre známe pomery riešeného územia, upúšťa od miestneho zisťovania a
ústneho pojednávania.

V súlade s ustanovením § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, ako
účastník konania máte právo oboznámiť sa s podkladmi, ktoré budú slúžiť k vydaniu predmetného rozhodnutia. S
podkladmi rozhodnutia sa máte právo oboznámiť pred vydaním rozhodnutia, máte možnosť vyjadriť sa k nim, k
spôsobu ich zistenia, prípadne navrhnúť ich doplnenie. Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť na Okresnom
úrade Bytča, odbore starostlivosti o životné prostredie, Zámok 104, 014 01 Bytča, počas úradných hodín (pondelok,
utorok, štvrtok v čase od 8.00 do 15. 00, streda v čase od 8.00 do 17.00 a v piatok v čase od 8.00 do 14. 00).

Okresný úrad Bytča, odbor starostlivosti o životné prostredie poskytuje účastníkovi tohto správneho konania priestor
na uplatnenie svojich práv v tomto konaní do 10 dní odo dňa doručenia tohto oznámenia. V prípade, že sa v stanovenej
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lehote k podkladom rozhodnutia nevyjadríte, Okresný úrad Bytča bude mať za to, že nemáte žiadne námietky a
pripomienky a vo veci predmetnej žiadosti rozhodne.

Oznámenie sa doručí:
- MVM, s.r.o., Veľká Okružná 18, 010 01 Žilina
- Ostatní účastníci konania verejnou vyhláškou – Mesto Bytča (časť Hrabové)
- Ostatní účastníci konania verejnou vyhláškou – Obec Predmier
- Ostatní účastníci konania verejnou vyhláškou – Okresný úrad Bytča

Na vedomie:
Štátna ochrana prírody SR, Správa CHKO Strážovské vrchy, Orlové 189, 017 01 Považská Bystrica
Stredoslovenská distribučná, a. s. Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina

Toto oznámenie sa ostatným účastníkom konania doručuje verejnou vyhláškou, ktorá bude vyvesená na úradnej
tabuli Mesta Bytča, (časť Hrabové), Obce Predmier a správneho orgánu Okresného úradu Bytča, odboru starostlivosti
o životné prostredie, úseku štátnej správy ochrany prírody a krajiny, po dobu 15 dní v obci spôsobom obvyklým.

Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky:

Vyvesené dňa: ........................ Zvesené dňa: ........................

Pečiatka, podpis:

Po uplynutí lehoty určenej na vyvesenie, žiadame Mesto Bytča a Obce Predmier aby túto vyhlášku zaslať späť
na Okresný úrad Bytča, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny s
vyznačením uvedených údajov.

Príloha
Mapa územia s vyznačeným biotopom

Na vedomie
Správa chránenej krajinnej oblasti Strážovské vrchy v Považskej Bystrici, Orlové 189, 017 01 Považská Bystrica 1
Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 1

RNDr. Beáta Kocincová
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Rozdeľovník k číslu OU-BY-OSZP-2022/000817-005
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MVM, s.r.o., Veľká okružná 18, 010 01 Žilina 1
Mesto Bytča, Námestie SR 1, 014 38 Bytča 1
Obec Predmier, Predmier 55, Predmier


