OBEC DOĽANY
Obecný úrad č. 169
900 88 Doľany
_______________________________
Č.j. 216/2021
V Doľanoch, 16.06.2021

Oznámenie o začatí správneho konania
Obec Doľany, 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 Zb. 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 Častá, ul. Hlavná 168, 900 89 Častá bolo začaté
správne konanie, vo veci udelenia súhlasu
na výrub 1 ks dreviny (orech kráľovský)
nachádzajúceho sa na pozemku parc.č. 653/12 v k.ú. Častá .
Ako dôvod výrubu žiadateľ uviedol, že strom je starý, poškodený, koruna stromu siaha do
elektrického vedenia. Na zdravotný stav dreviny bol vypracovaný Ing. Arch. Tomášom
Šataníkom, certifikovaným arboristom ETW posudok, z ktorého vyplýva, že z dlhodobého
hľadiska je perspektíva tohto jedinca malá až žiadna, nakoľko na ťahovej strane kmeňa je
vidno značné mechanické poškodenie. Veľké dutiny, prítomnosť hniloby a húb, ako aj
chýbajúca cca polovica koruny predurčujú tento strom na asanáciu.
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.
Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť
účastníkom konania v predmetnom správnom konaní podľa § 82 ods. 7 zákona je sedem dní
od dňa zverejnenia tohto oznamu na http://www.dolany.sk/.
E-mailová adresa, na ktorú je možné doručiť potvrdenie záujmu o účasť v konaní je:
oudolany@dolany.sk.

Jozef Mruškovič v.r.

starosta obce Doľany

