Obec Nitrianske Rudno, Hlavná č. 1/82, 972 26 Nitrianske Rudno
č. tel. 046/5455073, mail: dane@nitrianskerudno.sk IČO:00318345, DIČ: 2021162759
Číslo : 995/2017
OZNÁMENIE
o začatí konania vo veci súhlasu na výrub 1 ks –Borovica hladká/vejmutovka /
s obvodom kmeňa: 120 cm meraný vo výške 130 cm nad zemou rastúci
na parcele reg. C č. 587/1 – zastavané plochy a nádvoria v k.ú. Nitrianske Rudno.
Obec Nitrianske Rudno, ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny
(ďalej len „správny orgán“) v zmysle podľa § 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) a h) zákona č.543/2002 Z. z. o ochrane prírody
a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“), na základe doručenej
ţiadosti p. Ing. Jána Seleckého bytom Nitrianske Rudno zo dňa 11.09.2017 podľa § 18
ods.3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní / správny poriadok/ v znení neskorších
predpisov / ďalej len správny poriadok /
oznamuje začatie konania
vo veci vydania súhlasu podľa § 47ods. 3 NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody
a krajiny v znení neskorších predpisov na výrub: 1 ks borovice hladkej / vejmutovka/
s obvodom kmeňa: 120 cm meranej vo výške 130 cm nad zemou, ktorý rastie mimo lesa
na pozemku parcely reg. C č. 587/1 – zastavané plochy a nádvoria v k. ú. Nitrianske Rudno
vo vlastníctve ţiadateľa (LV č. 180).
Ţiadosť bola odôvodnená tým, ţe uvedený strom – Borovica hladká/ vejmutovka je z časti
suchý, ohrozuje majetok – rodinný dom, spôsobuje značné tienenie a taktieţ ohrozuje ţivot
človeka a svojou výškou zasahuje do káblov elektrického a rozhlasového vedenia.
Správny orgán za účelom objasnenia veci podľa § 21 a § 38 správneho poriadku
nariaďuje
ústne pojednávanie spojené s miestnou ohliadkou, ktorá sa uskutoční
dňa 19.09. 2017 o 13.30 hodine na Obecnom úrade v Nitrianskom Rudne.
Do podkladov pre rozhodnutie moţno nahliadnuť pred dňom ústneho konania na tunajšom úrade. V zmysle § 33
ods. 2 správneho poriadku máte právo pred vydaním rozhodnutia navrhovať dôkazy a ich doplnenie a klásť
svedkom a znalcom otázky pri ústnom pojednávaní a miestnej ohliadke podľa § 82 ods. 5 zákona, ak sa dá
účastník konania zastúpiť, podpis splnomocniteľa v dohode o plnomocenstve musí byť osvedčený podľa
osobitných predpisov.

V Nitrianskom Rudne dňa 11.09.2017

Robert Štrbák
starosta obce
Dátum začatia konania : 11.09.2017
Dátum zverejnenia :
11.09.2017 do 18.09. 2017.

