OBEC BRUSNO, 976 62 BRUSNO, Ondrejská 360 /1
__________________________________________________
č.

V Brusne, dňa

Vybavuje:
Dagmar Srniaková

OZNÁMENIE
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,
že na základe žiadosti žiadateľa Obec Medzibrod, Námestie Hr. SNP 1/1, Medzibrod, zastúpená starostom obce
Ing. Pavlom Svetlíkom, bolo začaté správne konanie vo veci udelenia súhlasu na

Parcela č.

1174/1 C KN
1178

výrub drevín ( podľa priloženej prílohy )
Druh dreviny
0,13cm
Lipa malolistá
(Tilia cordata Mill )
Orech kráľovský
(Juglans regia L.)

počet

110

1ks

50

1ks

nachádzajúcich sa v katastrálnom území Medzibrod.
Ako dôvod výrubu žiadateľ uviedol:
Dreviny sú vyschnuté, staré. Drevina lipa malolistá je veľkého vzrastu, konáre zasahujú do elektrického vedenia,
nachádza sa v tesnej blízkosti nehnuteľností – rodinných domov, hrozí poškodenie majetku.
Drevina orech kráľovský je veľkého vzrastu, konáre zasahujú do miestnej komunikácii a zabraňujú prejazdu
motorových vozidiel. Drevina je preschnutá, napadnutá škodcami.
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

Ing. Jozef Šimeček
starosta obce
Doručuje sa:
1/Obec Medzibrod, Námestie Hr. SNP 1, Medzibrod, 976 96

