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VEC: O z n á m e n i e o začatí konania a nariadenie ústneho pojednávania s miestnou ohliadkou
Oznamujeme Vám, že Obec Bošáca začala dňa 14.10.2015 správne konanie, ako vecne
a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa § 1 ods. 1 písm. c) a § 5
ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 68 ods. a) a h) a 83 ods. 1
zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov od žiadateľa
Katarína Kováčová, Hlavná 710/83, Zeleneč zo dňa 8.10.2015.
Predmetom žiadosti je vydanie súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane
prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“) na
výrub drevín rastúcich mimo lesa. Predmetné dreviny – 12 ks listnatých drevín sa nachádzajú na
pozemku reg. C-KN parc. č. 4059, 4037 v k.ú Bošáca. Stromový porast je suchý. Žiadosť je
podávaná z dôvodu výstavby rodinného domu na danej parcele. Náhradná výsadba bude
zabezpečená v podobe ovocných stromov na par.č.5142/13 v k.ú Bošáca v počte 25 ks, vo
vlastníctve Obce Bošáca. Predmetná parcela je umiestnená v zastavanom území obce. Dotknuté
územie sa nachádza v území s prvým stupňom ochrany podľa § 12 zákona o ochrane prírody a
krajiny.
Orgán ochrany prírody upovedomil o začatí konania aj združenia s právnou subjektivitou,
ktoré o to písomne požiadali v súlade s ustanoveniami § 82 ods. 6 citovaného zákona. Tieto sa
môžu v súlade s ustanoveniami § 82 ods. 3 citovaného zákona do 5 dní od zverejnenia oznámenia
na internetovej stránke http://www.bosaca.sk/ písomne alebo elektronicky prihlásiť za účastníka
konania.
Práva účastníka konania upravuje § 14 a § 33 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
v znení neskorších predpisov.
Orgán ochrany prírody podľa ustanovení § 21 ods.1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
v znení neskorších predpisov v predmetnej veci nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnou
ohliadkou. Ústne pojednávanie sa uskutoční:

dňa 20. októbra 2015 (utorok) o 09:30 hod.
so stretnutím pozvaných na Obecnom úrade v Bošáci
Účastníci konania môžu svoje námietky uplatniť najneskôr na tomto konaní, inak k nim
nemusí byť prihliadnuté. Na ústne pojednávanie pripravia účastníci konania doklady, ktoré môžu
preukázať ich tvrdenie.
Účastníci konania, zúčastnené osoby a dotknuté orgány štátnej správy môžu nahliadnuť do
spisu na Obecnom úrade v Bošáci, v pracovnej dobe (po telefonickom dohovore).
V prípade, že sa niektorý z účastníkov konania nechá zastupovať, predloží jeho zástupca
písomné splnomocnenie s podpisom účastníka konania, ktorý sa nechal zastupovať.
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