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OBEC ORECHOV Á POTOŇ
930 02 Obecný úrad Orechová Potôň
e-mail:

obec@orechovapoton.sk

Tel. č. : 031/5543332
Číslo: 352/2013

Fax: 031/55116 08
Orechová Potôň 03.04.2013

Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho konania

Dňa 03.04. 2013 podala Obec Orechová Potôň, so sídlom 930 02 Orechová Potôň 281 na
tunajšom úrade žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa - 15 ks topoľa
domáceho s obvodmi kmeňov od 0,6 m do 1,1 m, meraných vo výške 130 cm .nad zemou, rastúcich na
pozemku parc. č. 442/2 v katastrálnom území Orechová Potôň ( v areáli skládky komunálneho
odpadu), ktoré ohrozujú životy ľudí a môžu spôsobiť škodu, v zmysle § 47 ods. 3 zákona Č. 543/2002
Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisova § 17 vyhlášky Č. 24/2003 Z. z., ktorou
sa vykonáva zákona o ochrane prírody a krajiny.
Uvedeným dňom bolo začaté konanie v predmetnej veci. Keďže ste v zmysle § 14 zákona Č.
71/1967 Zb. o správnom konaní "( správny poriadok) v znení neskorších noviel účastníkom tohto
konania, týmto Vás o začatí konania v zmysle § 18 ods. 3 správneho poriadku upovedomujeme
a oznamujeme, že sa upúšťa od ústneho pojednávania.
Účastníci konania môžu svoje námietky k žiadosti uplatniť písomne na Obecný úrad
v Orechovej Potôni najneskôr do 7 dní odo dňa oznámenia, v opačnom prípade nebudú vzaté do
úvahy.
Orgán ochrany prírody týmto upovedomuje o začatí konania združenia s právnou subjektivitou,
ktoré o to písomne požiadali v súlade s § 82 ods. 6 citovaného zákona. Tieto sa môžu v súlade
s ustanoveniami § 82 ods. 3 citovaného zákona do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia na
internetovej stránke www.orechovapoton.ocu.sk písomne alebo elektronicky prihlásiť za účastníka
konania.

Ing. Szilárd Gálffy
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Oznámi sa:
1. Obec Orechová Potôň, Orechová Potôň 281
2. Pozemkové spoločenstvo Orechová Potôň, Orechová Potôň 94
3. ala

Starosta obce
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