OBEC ČIERNE, 023 13 ČIERNE
Číslo: 1027/2022

Čierne, dňa 24.11.2022

Greguš Juraj a manž. Anna
Čierne 911

Vec
Oznámenie o začatí správneho konania a nariadenie ústneho pojednávania
Dňa 9.11.2022 podal Greguš Juraj a manž. Anna, Čierne 911, v zmysle zákona č. 543/2002
Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon), žiadosť o
vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich v intraviláne mimo lesa:
– 1 ks jaseň, s obvodom 130 cm a 1 ks červený smrek, s obvodom 110 cm, meranými vo výške
130cm nad zemou,
Stromy rastú na pozemku č. KN-C 5047,5035, v k. ú. Čierne, druh pozemku TTP, vo vlastníctve
žiadateľov.
Obec Čierne, ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody
podľa § 2 písm. f) zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej
správy na obce a vyššie územné celky a § 69 ods. 1 písm. d zákona v súlade s ust. § 3 ods. 6, §
18 ods. 3 a § 21 zák. č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších
predpisov oznamuje začatie správneho konania dotknutým orgánom štátnej správy a známym
účastníkom konania a súčasne nariaďuje na prerokovanie predloženého návrhu ústne
pojednávanie spojené s miestnou obhliadkou
dňa 8.12. 2022 o 9:00 hod.,
Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť pred dňom ústneho konania na Obecnom úrade
v Čiernom, v úradných hodinách v stredu až piatok a pri ústnom pojednávaní.
Účastník konania a zúčastnená osoba má právo navrhovať dôkazy a ich doplnenie a klásť
svedkom a znalcom otázky pri ústnom pojednávaní a miestnej ohliadke v súlade s § 33 ods. 1
správneho poriadku.
Účastníci konania a zúčastnené osoby majú možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli
vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie v súlade
s § 33 ods. 2 správneho poriadku.
Účastníci konania môžu svoje námietky k návrhu uplatniť najneskôr pri ústnom konaní.
Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá zastupovať, musí jeho zástupca predložiť písomnú
plnú moc s podpisom toho, ktorý sa nechá zastupovať podľa § 16 a § 17 správneho poriadku.
Orgán ochrany prírody týmto upovedomuje o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť
dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené v znení neskorších predpisov v súlade s §
82 ods. 7 zákona.

Občianske združenie, ktoré podľa § 82 ods. 6 zákona formou predbežnej žiadosti písomne
požiadalo orgán ochrany prírody o účasť v bližšie nešpecifikovaných správnych konaniach je
účastníkom tohto konania, ak podľa § 82 ods. 3 zákona písomne alebo elektronicky potvrdí svoj
záujem byť účastníkom v tomto správnom konaní. Potvrdenie musí byť doručené na Obecný
úrad v Čiernom alebo elektronicky na mail: stavebnyurad@obeccierne.sk a to v lehote do 5
pracovných dní od zverejnenia tejto informácie na úradnej nástenke obce.

Ing. Pavol Gomola
starosta obce

Doručuje sa:

Greguš Juraj a manž. Anna, Čierne 911
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