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038/748 52 10

Malé Kršteňany
01.02.2019

Vec:
Oznámenie o začatí správneho konania a nariadenia ústneho pojednávania spojeného
s miestnou obhliadkou podľa ustanovení § 18 a § 21 zákona č.71/1967 Zb. o správnom
konaní v znení neskorších predpisov
Obec Malé Kršteňany ako príslušný orgán ochrany prírody podľa § 69 ods. 1 písm.a) zákona
543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny (ďalej len „zákon“), týmto v súlade s § 18 ods.3
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny
poriadok“) a § 82 ods.3 zákona oznamuje začatie správneho konania o vydaní súhlasu podľa
§47 ods.3 zákona na návrh žiadateľa: Juraja Balášku č.d. 107, 958 03 Partizánske zo dňa
01.02.2019, na výrub 1 ks dreviny konkrétne topoľ obvodom kmeňa väčším ako 40 cm a výšky
cca 20 m rastúceho na pozemku parc.č. 381/1 v k.ú. Malé Kršteňany z dôvodu vysokého veku
stromu, ktorý má oslabené konáre a počas silného vetra ohrozuje okolie záhrad, ale aj
obyvateľov dotknutých pozemkov. Nakoľko u žiadateľa Juraja Balášku prebieha výstavba
rodinného domu, ktorá by mohla byť do budúcna ohrozená drevinou, ktorej sa tento výrub
týka. Majiteľ pozemku parc.č. 174/2, na ktorej drevina rastie p. Júliu Straka s touto žiadosťou
súhlasí. Ďalšou dotknutou stranou je Slovenský vodohospodársky podnik, ktorý vykonal
obhliadku a skonštatoval, že z hľadiska vlastníka susedného pozemku nemajú zásadné
pripomienky. Obecný úrad Malé Kršteňany ako príslušný orgán ochrany prírody a krajiny
podľa § 21 ods.1 a 2 správneho poriadku týmto v predmetnej veci nariaďuje ústne
pojednávanie spojené s miestnou obhliadkou, ktorá sa uskutoční dňa 06.02.2019 (streda)
o 10,00 h. so stretnutím na Obecnom úrade Malé Kršteňany. Písomné alebo elektronické
potvrdenie záujmu účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona
543/2002 Z.z. je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní od dátumu
zverejnenia informácie o začatí správneho konania podľa § 82 ods.7 zákona písomne, alebo
mailom na adresu: malekrstenany@gmail.com.
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