OBEC JABLONKA
spo|očná obecná Úradovňa so sídlom V Myjave, Nám' M. R. stefánika 4, 9o7 01 Myjava
ReÍerát ochrany pÍírodya krajiny

DorUčísa podra rozderovníka

soÚ

' 21

,ol2o14lcá

Vybavuje: lng' Jana cablková Myjava,8' 1o.2o14

Vec:

obec Jablonka, v zastúpenístarostu obce ako orgán štátnej spráVy V prvom
stupni Vo Veciach ochrany prírody podl'a $ 2 písm. f) zákona 416/2001 z' z.
o prechode niektoých pósobností z orgánov štátnej spráVy na obce a na VyšŠie
Územné cellq a s 69 písm' a) a j) zákona NR sR ó. 543/2002 z' z. o ochrane prírody
a krajiny Vás V zmysle s 18 ods' 3 Zákona č. 71/1967 zb. a splávnom konanl

upovedomuje

o začatísprávneho konania

2'

10. 2014 Vo Veci 4irubu drevín rastÚcich mimo lesa. Žiadate|'om o Výrub drevín
rastúcich mimo lesa je: l\i]ichalec lv]artin, Jablonka 290, 906 21 (d'a|ej len
''Žiadatel"').
Predmetom konania je Výrub 2 ks drevín nachádzajúcich sa na pozemkU par. č' ,,c''
6154/2 v k' ú. Jablonka, ktoÚch vlastníkom sú:
Michalec Martin, Jablonka 290, 906 21
DÓVody !}irubU sU (podta žiadatela)|
DóVod (pod|'a žiadatela):

_

stromy sú blízko stavieb' 1 stÍom je prasknut'ý, riziko zrútenia na dom
a stodolu, zvlýšene riziko a|ergénov čo sa t'ýka detí

obec Jablonka, V súlade s s 82 ods. 7 zverejňUje na svojej internetovej stránke
informáciu o Začatítohto konania' spráVny orgán určuje lehotu na doručenie
písomného alebo elektronického potvrdenia Záujmu byť Účastníkom konania na
adresu obec Jablonka, Jablonka 51 , 906 21, na adresu spoločnej obecnej úradovne

so sídlom V Myjave, Nám. N/]. R. stefánika 560/4, N,4yjava alebo elektronickú adresu
iana.cablkova@ mviava'sk v začatom správnom konaní do 5- tich pracovných dní
odo d ň a zve rejne n ia oznámenia o začatísp rávn eho ko nan ia.
Upozornenie:
Účastníci konania móžu do podkladov rozhodnutia nahliadnuť na Mestskom
úrade l\,4yjava, odbore regionálneho Íozvoja, výstavby aŽP, oddelenie V\ýstavby
a životnéhoprostredia' č. d. 21B. Učastnícikonania móžu svoje pÍipomienky
a námietky uplatniť písomne alebo ústne do zápisnice. Fyzické a práVnické osoby sú
povinné podať. Vysvetlenie o skutočnostiach, ktoré majú \^ýZnam pre konanie
a rozhodnutie' Učastnícikonania sú V priebehu spráVneho konania povinní oznámať
orgánu ochrany prírody akÚkotvek zmenU \'kajúcu sa pÍedmetu konania'
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-2Ak sa necháte zastupovať, treba na spráVnom orgáne predložiťdohodu

o p|nomocenstve s osvedčeným podpisom sp|nomocnitela alebo Vykonať Vyhlásenie
do zápisnice na tUnajšom spráVnom orgáne'

sPotoČilÁ oBEcHÁ ÚRADoV*A

M.R.ŠTEFÁNIKA 560/4
90714 MYJAVA
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lng. Alena Horqšová

vedúca odboru regionálndho rozvo]a.
\.ýstavby a

Doručísa:
1 . lvlichalec Martin, Jablonka 290, 906 21
2. Obec Jablonka, Jablonka 5'1, 906 21 - starostka obce
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