OBEC BREZANY
Obecný úrad Brezany, Brezany č. 64, 010 04 Žilina

Mesto Žilina
Nám. obetí komunizmu 1
011 31 Žilina
Č.j. 01 /2017/Oz. - VS

Bc. Brezianská /tel. 041-5662659

17.02. 2017

OZNÁMENIE o začatí konania v zmysle § 47 ods.3) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane
prírody a krajiny
Žiadateľ, Mesto Žilina, Nám. obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina podal dňa 13.02.2017
na Obecný úrad v Brezanoch žiadosť o predĺženie platnosti rozhodnutia Č.j. 03/2015/R-VS zo
dňa 23.11.2015 (právoplatné dňa 24.11.2015), ktorým bol vydaný súhlas na výrub 43 ks
stromov a 78 m2 krovitého porastu na pozemkoch vo vlastníctve Mesta Žilina. Predmetné
rozhodnutie bolo vydané na dobu určitú do 31.03.2017. Žiadateľ udal dôvod o predĺženie
platnosti rozhodnutia to, že dreviny rúbu postupne na miestach, kde sa už ide uskutočňovať
priamo výstavba cyklotrasy, aby si dreviny plnili svoju funkciu čo najdlhšie a všetky
cyklotrasy nestihnú vybudovať do 31.03.2017.
Obec Brezany, ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany
prírody v zmysle § 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 a § 21 zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní oznamuje začatie konania spojené s ústnym pojednávaním, ktoré sa
uskutoční
dňa 06. 03. 2017 (pondelok) o 14,00 hod.
so stretnutím na Obecnom úrade v Brezanoch.
V prípade nevyhovujúceho termínu konania a nezúčastnenia sa na konaní, je potrebné sa
telefonicky alebo písomne dohodnúť s Bc. Ivetou Brezianskou, strostkou obce Brezany na tel.
č. 0910 900 042, (mail: iveta.brezianska@gmail.com).
Osoby prizvané na ústne pojednávanie môžu svoje pripomienky a námety uplatniť na
ústnom pojednávaní. Na neskôr uplatnené pripomienky a námety sa nebude prihliadať.
Na ústnom pojednávaní bude prerokovaná žiadosť, pripomienky a námety účastníkov
konania uplatnené k žiadosti.
Ako účastník konania máte právo sa s podkladmi rozhodnutia pred jeho vydaním
oboznámiť a následne sa vyjadriť k nim, k spôsobu ich zistenia, prípadne navrhnúť ich
doplnenie. Vyjadrenie je možné urobiť v lehote do 3 pracovných dní od uskutočnenia ústneho

pojednávania. Spisový materiál ku konaniu je v tejto lehote, v čase od 8:00 do 11:30 a od
13:00 do 15:00, na Obecnom úrade v Brezanoch k dispozícii na nahliadnutie.
V prípade, že sa v stanovenej lehote k podkladom rozhodnutia nevyjadríte, Obec
Brezany, ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody v
zmysle § 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 bude mať za to, že nemáte žiadne námietky či pripomienky a vo
veci predmetnej žiadosti rozhodne.
S úctou
..............................................
Bc. Iveta Brezianská
starostka obce

Zverejnené 20.02.2017

