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V Jablonovom, dňa 05.03.2021 

 

                                                     O Z N Á M E N I E  

o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín 

 a upustenie od ústneho konania 

 

      Obec Jablonové, ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny (ďalej len 

správny orgán) v zmysle § 2 písm. f) zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých 

kompetencií z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších 

predpisov a podľa § 69 písm. d) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení 

neskorších predpisov (ďalej len zákon), na základe žiadosti Obce Predmier, 013 51 

Predmier č. 169 zo dňa 05.03.2021, podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 

konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov  

 

oznamuje začatie konania 
 

vo veci vydania súhlasu  podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody 

a krajiny na výrub drevín rastúcich na parcelách C-KN č. 52, C-KN č. 617 a C-KN č. 885 v   

katastrálnom území Predmier.  

 

 Správny orgán za účelom objasnenia veci podľa § 21 a § 38 správneho poriadku 

nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnou obhliadkou, ktoré sa uskutoční dňa 

12.03.2021 o 10:00 hod so stretnutím účastníkov na Obecnom úrade v Predmieri. 

 

Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky k  žiadosti uplatniť do 

piatich dní odo dňa doručenia oznámenia, lebo inak sa na neprihliadne. 

 

 Do podkladov pre vydanie rozhodnutia je možné nahliadnuť na Obecnom úrade 

v Jablonovom. 

 

      Podľa § 82 ods. 5 zákona, ak sa dá účastník konania zastúpiť, podpis splnomocniteľa 

v dohode o plnomocenstve musí byť osvedčený podľa osobitných predpisov. 

 

 

 

 

 

                                                                                                    –––––––––––––––––––––- 

                   Ladislav Čička 

          starosta obce 
Oznámenie sa doručí: 

- Obec Predmier, 013 52  Predmier č. 169 

- Štátna ochrana prírody SR, Správa CHKO Strážovské vrchy, Mgr. Peter Pajger,  Orlové 189, 017 01  

Považská Bystrica 

- webová stránka obce 

- spis 
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