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Leštiny, 01.02.2022

Vec: Informácia o začatí konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny

Obec Leštiny, ako príslušný orgán ochrany prírody určený Okresným úradom Dolný Kubín
podľa § 64 ods. 1 písm. e) v spojení s § 69 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody
a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej v texte iba “zákon o ochrane prírody a krajiny“)
informuje, že dňa 01.02.2022 začala na základe žiadosti Obce Vyšný Kubín, IČO: 00649058 správ
ne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa. Predmetom žiadosti je
výrub 1 ks dreviny druhu Vŕba krehká a 1 ks dreviny druhu Čremcha strapcovitá (trpká) rastúcich
v zastavanom území obce na pozemku pare. č. C-KN 506/1 (E-KN 2397/7) v katastrálnom území
Vyšný Kubín. Žiadosť bola odôvodnená zlým zdravotným stavom drevín, kulmináciou ich veku
a vznikom obavy z možného ohrozenia zdravia a života osôb prípadne poškodenia majetku.
Písomné alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správ
nom konaní podľa § 82 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu
orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia tejto informácie písomne alebo elektronicky na:
adresu: Obec Leštiny, Leštiny 22, p. 026 01 Dolný Kubín
e-mail: info@obeclestiny.sk
Upozornenie:
Prihlásenie do konania má spĺňať náležitosti podľa § 19 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
(správny poriadok) v znení neskorších predpisov a podľa § 82 ods. 3 a ods. 6 zákona o ochrane
prírody a krajiny s uvedením aktuálnych údajov o združení k dňu prihlásenia sa do konania.
V prípade, že za združenie koná splnomocnená osoba doručiť aj aktuálnu Dohodu o plnomocenstve
uzavretú v súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka. Správny orgán nebude prihliadať na
akékoľvek podanie bez riadnej identifikácie a autorizácie subjektu.
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