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Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín a nariadenie
ústneho pojednávania
Mesto Hlohovec ako príslušný orgán ochrany prírody a krajiny podľa § 69 ods.1 písm. a) a d)
zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon o OPaK“), v súlade § 18 ods. 2 a 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) a § 82 ods. 7 zákona o OPaK
na základe žiadosti Márie Šeryovej, Svätopeterská 1480/11, 920 01 Hlohovec, podanej
správnemu orgánu dňa 04.10.2021,
oznamuje
začatie správneho konania vo veci udelenia súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3
zákona o OPaK na 1 ks dreviny – Smrek pichľavý rastúcej na pozemku registra "C" parcelné
číslo 20-189/1 v k. ú. Hlohovec. Drevina je navrhnutá na výrub z dôvodu tesnej blízkosti pri
rodinnom dome, zasahovania koreňovej sústavy do základov budovy a z dôvodu
zasahovania dreviny do el. vedenia.
Súčasne Mesto Hlohovec v zmysle § 21 ods. 1 a 2 zákona o správnom konaní v znení
neskorších predpisov, nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnou ohliadkou, ktoré sa
uskutoční:
dňa 21.10.2021 (Štvrtok) o 10.00 hod.,
na adrese , Svätopeterská 1480/11, 920 01 Hlohovec
Združenia s právnou subjektivitou, ktoré spĺňajú podmienky ustanovené v § 82 ods. 3 zákona
o OPaK, môžu svoj záujem byť účastníkom v tomto začatom správnom konaní potvrdiť
tunajšiemu orgánu ochrany prírody v lehote do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto
oznamu.
Po uplynutí stanovenej lehoty sa nebude na námietky a pripomienky prihliadať.
Do podkladov žiadosti možno nahliadnuť na Mestskom úrade v Hlohovci, Odbore životného
prostredia, II. poschodie č. dv. 2.04, počas úradných hodín. Ak sa nechá niektorý
z účastníkov zastupovať, predloží jeho zástupca plnú moc tohto účastníka konania, ktorý sa
nechal zastupovať.
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