MESTO SPIŠSKÉ VLACHY
SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy
e-mail:msuspv@spisskevlachy.sk
web:www.spisskevlachy.sk

k č. 2186/2019

Vec: Oznámenie o začatí konania vo veci vydania rozhodnutia
na výrub drevín
Mesto Spišské Vlachy, ako príslušný správny orgán štátnej správy rozhodujúci v prvom
stupni vo veciach ochrany prírody, príslušné podľa § 2 písm. f) zák. č. 416/2001 Z. z. o prechode
niektorých pôsobnosti z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územne celky v znení
neskorších predpisov a §69 ods. 1 písm. a) zák. č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny
v znení neskorších predpisov a podľa §18 ods. 3 zákona č. 71/1967 zb. o správnom konaní
v znení neskorších predpisov týmto
V zmysle § 82 ods. 7 zák. č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody v z.n.p. oznamuje začatie
konania v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny

Predmetom konania žiadosť navrhovateľa :
Mgr. Katarína Lutterová, Jarná 680/2, 053 61 Spišské Vlachy
Rozsah výrubu drevín:
Výrub dreviny : 6 ks borovica lesná, obvod kmeňa 134, 142, 65, 47, 59 a 74 cm, meraný 130
cm od zeme, 2 ks tuja západná, obvod kmeňa 93 a 119 cm, meraný 130 cm od zeme, 2 ks smrek
pichľavý, obvod kmeňa 128 a 79 cm, meraný 130 cm od zeme, 1 ks borievka obyčajná ( jalovec)
obvod kmeňa 41 cm, stav prestárly, ohrozujúci
na parcele KN/C/1961/1, ul. Jarná, k. ú. Spišské Vlachy
Občianske združenie, ktoré podľa § 82 ods.6 zákona formou predbežnej žiadosti písomne
požiada 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 začatom správnom konaní.
Potvrdenie musí byť doručené na Mestský úrad Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61Spišské Vlachy
alebo elektronickou formou na adresu vystavba@spisskevlachy.sk a to v lehote
do 6 pracovných dní od zverejnenia informácie o začatí správneho konania.

Dátum zverejnenia informácie : 11. 11. 2019

