OBEC BRUSNO, Ondrejská 360/1, 976 62 BRUSNO

Naša značka:;
Vybavuje:
Tel. č.:

R148/2020
Srniaková
048/4194423

V Brusne, dňa 16.3.2020
OZNÁMENIE

Vec: Oznámenie o začatí konania vo veci vydania rozhodnutia na výrub drevín a nariadenie
miestnej ohliadky
Rímskokatolícka cirkev Farnosť Sv. Ondreja, Oremlaz 398, 976 62 Ondrej nad Hronom –
Brusno, ako žiadateľ podala dňa 16.3.2020 žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín na pozemku
parc. č. C KN 515/2 zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 424 m2, zapísanej na LV č.
1245 v kat. úz. Brusno z dôvodu poškodzovanie majetku Kostolíka sv. Anny. Vlastníkom
nehnuteľnosti parc. č. C KN 515/2, kat. úz. Brusno je Rímsko-katolícka cirkev, farnosť Brusno.
Druh dreviny:
Smrek obyčajný ( Picea abies) 2 ks s obvodom kmeňa 103, 123 cm meraných vo
výške 1.3 m nad zemou
Lipa malolistá ( Tilia cordata) 6 ks s obvodom kmeňa 88,143,139,112,160,138 cm
meraných vo výške 1.3 m nad zemou
Borovica lesná ( Pinus silvestris) 1 ks s obvodom kmeňa 120 cm meraný vo výške
1.3 m nad zemou
Uvedeným dňom začalo konanie vo veci vydania rozhodnutia na výrub drevín.
Obec Brusno, ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany drevín podľa §
69 ods. 1 písm. a) zákona č. 543/2002 z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení, v súlade s §
3 ods. 6 zákona č. 71/1967 o správnom konaní, v znení neskorších predpisov a v zmysle § 82 ods. 7
zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení ( ďalej len“ zákon „ )
oznamuje začatie správneho konania
a súčasne v zmysle § 21 ods. 1 správneho poriadku nariaďuje ústne pojednávanie spojené
s miestnou ohliadkou.
Ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním sa uskutoční dňa:

23.3.2020 o 9,00 hod. na Obecnom úrade v Brusne, zasadania miestnosť na prízemí
Účastníkom konania je podľa zákona aj fyzická osoba, občianska iniciatíva alebo právnická osoba,
ktorej toto postavenie vyplýva zo zákona č. 24/2006 z. z. o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov alebo ktorá spĺňa
podmienky ustanovenia § 82 ods. 3 zákona. Určená lehota na doručenie písomného alebo
elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania v predmetnom správnom konaní podľa
§ 82 ods. 7 zákona je päť dní od dňa zverejnenia tohto oznamu na www.brusno.sk, E-mailová
adresa, na ktorú je možné doručiť potvrdenie záujmu o účasť v konaní je: obec@brusno.sk
Doručuje sa:

1.
Rímskokatolícka cirkev Farnosť Sv. Ondreja, Oremlaz 398, 976 62 Brusno
2. ŠOP SR, Správa CHKO POĽANA, ul. J.M. Hurbana 20, 960 01 Zvolen
Na vedomie:

...............………….
Ing. Jozef Šimeček
starosta obce
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