Obec Dolná Mariková
Obecný úrad v Dolnej Marikovej č. 150
018 02 D o l n á M a r i k o v á
________________________________________________________________
Č.j.

135/2021/EB10

v Dolnej Marikovej 28.06.2021

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín
rastúcich v katastri obce Dolná Mariková na pozemku parc.č. KN-C
1913

V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení
neskorších predpisov (ďalej len zákona o ochrane prírody a krajiny), týmto Obec Dolná
Mariková ako príslušný orgán ochrany prírody oznamuje začatie správneho konania vo veci
vydania súhlasu na výrub drevín :
Tuja západná 1 ks

s obvodom kmeňa - v žiadosti neuvedené

rastúca na pozemku v intraviláne katastrálneho územia Obce Dolná Mariková, parc.č. KNC 1913 zast. plochy vo vlastníctve Libex reality, s.r.o., Bytčianska 114, 010 03 Žilina

Dôvodom výrubu je, že drevina rastie v tesnej blízkosti prevádzky Koruna, ohrozuje
nakupujúcich, znečisťuje poškodzuje fasádu a strechu budovy.
Občianske združenie, ktoré podľa § 82 ods. 6 zákona formou predbežnej žiadosti písomne
požiadalo orgán ochrany prírody o účasť v bližšie nešpecifikovaných správnych konaniach je
účastníkom tohto konania, ak podľa § 82 ods. 3 zákona písomne alebo elektronicky potvrdí
svoj záujem byť účastníkom v tomto správnom konaní. Potvrdenie musí byť doručené
na Obec Dolná Mariková, Obecný úrad v Dolnej Marikovej č. 150, 018 02 Dolná Mariková
alebo elektronickou formou na adresu obec@dolnamarikova.sk a to v lehote do 5 pracovných
dní od zverejnenia tejto informácie.
Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť pred dňom ústneho pojednávania na
Obecnom úrade v Dolnej Marikovej, 018 02 Dolná Mariková v úradných hodinách a pri
ústnom pojednávaní.
Účastníci konania môžu svoje námietky k návrhu uplatniť najneskôr pri tomto pojednávaní.
Zverejnené na internetovej stránke a na úradnej tabuli obce dňa 29.062021.

Ing. Peter Šujak
starosta obce
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