OBEC JOVSA
OBECNÝ ÚRAD, 072 32 JOVSA 73, tel.: 056 / 698 33 80, e-mail.: jovsa@obecjovsa.sk

Č. j. : JOV-276/2021/1

V Jovse dňa 14.09.2021

OZNÁMENIE O ZAČATÍ SPRÁVNEHO KONANIA
A NARIADENIA ÚSTNEHO POJEDNÁVANIA
Dňa 14.09.2021 podala p. Dana Posypanková, trvale bytom Jovsa 162, 072 32, v zmysle §
17 ods. 7 vyhlášky MŽP č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane
prírody a krajiny, žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks stromu – jedle, s obvodom kmeňa
100 cm, meraného vo výške 130 cm nad zemou. Drevina rastie na parcele C-KN č. 166/1 –
záhrada o výmere 1614 m2 v intraviláne v k.ú. Jovsa, vo vlastníctve žiadateľky (LV č. 138).
Dôvod:
Strom má nadmernú veľkosť, kvôli svojej výške, pri zlých poveternostných podmienkach
môže spôsobiť poškodenie elektrického vedenia.
Uvedeným dňom bolo začaté konanie v predmetnej veci.
Obec Jovsa ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody §
2 písm. f) zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy
na obce a vyššie územné celky a § 69 písm. d) a h) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody
a krajiny, v súlade s ustanovením § 18 ods. 3 a § 21 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
v znení neskorších zákonov, oznamuje začatie správneho konania dotknutým orgánom štátnej
správy a známym účastníkom konania a súčasne nariaďuje na prerokovanie predloženého
návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnou obhliadkou
dňa 01. októbra 2021 (piatok) o 09:30 hod.,
so stretnutím pozvaných na obecnom úrade, Jovsa č. 73.
Do podkladov je možné nahliadnuť pred dňom ústneho konania na Obecnom úrade v Jovse,
v úradných hodinách v pondelok až piatok a pri ústnom pojednávaní.
Účastníci konania môžu svoje námietky k návrhu uplatniť najneskôr pri tomto pojednávaní.
Zároveň v súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 dní od zverejnenia tohto
oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (e-mailova adresa
jovsa@obecjovsa.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.
Ak sa nechá niektorí z účastníkov zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú plnú moc
s overeným podpisom.

Orgán ochrany prírody týmto upovedomuje o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť
dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené v znení neskorších predpisov.

Správne konanie začalo dňa: 14.09.2021
Zverejnené na úradnej tabuli dňa: 14.09 2021
Zvesené z úradnej tabuli dňa: 01.10.2021

Mgr. Ľubica Čornejová,v.r
starostka obce

Doručuje sa:
1. Dana Posypanková, Jovsa 162, 072 32
2. Obec Jovsa, Jovsa č. 73, 072 32
3. do spisu

