OBEC PORÚBKA – Obecný úrad
Č.j. 282/2019

Mesto Žilina
Námestie obetí komunizmu 1
011 31 Žilina

OZNÁMENIE
o začatí konania v zmysle § 47 ods.3) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny

Obec Porúbka, 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 (ďalej len „správny
poriadok“) 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 Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina
podanej dňa 30.09.2019 na Obec Porúbka, Rajecká cesta 29, 013 11 Porúbka,v súlade s
ustanovením § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní oznamuje začatie konania vo veci
udelenia súhlasu na výrub drevín 25 ks stromov nachádzajúcich sa v k.ú. Žilina. Ako dôvod
výrubu drevín žiadateľ uviedol: „umiestnenie líniovej stavby pre výstavbu Rajeckej cyklotrasy“ .
Predmetné dreviny by tvorili priamo prekážku pri stavebných prácach.
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 pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznamu na
www.obecporubka.sk. , E-mailová adresa, na ktorú je možné doručiť potvrdenie záujmu o účasť v
konaní je: ouporubka@stonline.sk.
Obec Porúbka o začatí konania v zmysle § 18 ods.3 správneho poriadku upovedomujeme a
oznamujeme, že nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň
15.11.2019 o 9:00 hodine
so stretnutím na mieste požadovaného výrubu. Účastníci konania môžu svoje námietky uplatniť
najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne nebude prihliadať

Zverejnené :30.10.2019

