
bec Nesluša, Obecný úrad č. 978, 023 41 Nesluša

Spis. č. : 1050/2017 (ŽP) V Nesluši dňa 24.10.2017

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENIE

Vec: Oznámenie o začatí správneho konania o vydanie súhlasu na výrub dreviny

Dňa 04.09.2017 podala pani Zuzana Lisková, bytom Nesluša 336, 023 41 Nesluša
žiadosť o výrub drevín — stromov, V počte 25 ks smreka obyčajného (Picea abies) na parcele
KNE 7826 v katastri obce Nesluša. Parcela KNE 7826 je vedená na liste vlastníctva č. 6968

ako trvalý trávnatý porast, ako vlastníci sú: Zuzana Lisková, bytom Nesluša 336, 023 41

Nesluša, podiel 1/2 a Ján Jantošík, bytom Nesluša 222, 023 41 Nesluša, podiel 1/4 .

Parcela KNE 7826 sa nachádza mimo zastavaného územia (intravilánu) a je vedený ako
trvalý trávnatý porast. Parcela je súčasťou parcely KNC 4365/1, ktorá je vedená ako trvalý
trávnatý porast. Pozemok lúky a pasienku trvalo porastený trávami alebo pozemok dočasne

nevyužívaný pre trvalý trávny porast. Právny vzťah k parcele C nie je evidovaný na liste

vlastníctva.

Na základe vyššie uvedenej žiadosti obec Nesluša ako orgán ochrany prírody a krajiny]

oznamuje začatie správneho konania 2 o vydanie súhlasu na výrub dreviny 3 známym
účastníkom konania, atým osobám, ktorých právom chránené záujmy môžu byť V konaní

priamo dotknuté.

Záujem byť účastníkom v tomto správnom konaní možno doručiť obci v lehote do 5 dní
od zverejnenia na úradnej tabuli obce a webe obce písomne alebo elektronic/gana dole uvedenú .

adresu.

Na úradnej tabuli obce a webe obce vyvesené: 25.10.2017

? /Ing. Zuzana Jancova

j
starostka

1

' podľa % 64 ods. 1 písm. e) zákona č. 542/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny
2 podľa 5 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
3 podľa 5 69 ods. 1 písm. a), d) a h) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny
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