OBEC OKOČ
930 28 Okoč, Hlavná ulica 833/57
Číslo spisu: 53/199/2019 ŽP -2

v Okoči dňa, 28.02.2019
Oznámenie o začatí konania

Obec Okoč, ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody a krajiny podľa §2
písm. f) zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a § 69 ods.
1 písm. d) a f) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „
zákon o ochrane prírody a krajiny“), oznamuje začatie správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub
drevín.
Stručný opis predmetu konania:
Žiadateľ: Mestský úrad Veľký Meder, Komárňanská 207/9 , 932 01 Veľký Meder
Pozemky, na ktorých dreviny rastú: 51/1 k.ú. Veľký Meder LV č.: 2287
Druh, počet kusov drevín: 29 ks tuja západná
Obvod kmeňa vo výške 130 cm nad zemou alebo v mieste rozkonárenia: 180, 125, 82, 94160, 70, 130, 64, 85,
80, 70, 60, 75, 55, 65, 60, 40, 62, 65, 80, 100, 105, 90, 70, 45, 40, 85, 95, 120 cm.
Dôvod výrubu: Plánuje sa rekonštrukcia parkovacích státí a komunikácie na predmetnom pozemku podľa platnej
legislatívy a predmetné dreviny rastú tesnej blízkosti týchto státí.
Dreviny sú vzrastlé, neudržiavané, ich konáre siahajú do vedenia mestského rozhlasu, zabraňujú dostatočného
prieniku svetla pouličného osvetlenia. Po vykonaní orezu konárov by dreviny nespĺňali svoju ekologickú ani
estetickú funkciu. Pri rekonštrukčných prácach môže prísť porušeniu koreňovej sústavy drevín a k ich
následnému vyschnutiu.

Podľa § 82 ods. 7 zákona o ochrane prírody a krajiny správny orgán určuje lehotu na doručenie písomného
alebo elektronického potvrdenia záujmu byť' účastníkom v tomto správnom konaní v zmysle § 82 ods. 3 zákona
o ochrane prírody a krajiny - do 5 pracovných dni odo dna zverejnenia tohto oznámenia.

Termín zverejnenia: od 28. 02. 2019 do 08. 03. 2019
Potvrdenie záujmu byť účastníkom v tomto správnom konaní je potrebné doručiť na:
Písomne na adresu: Obec Okoč,Obecný úrad Hlavná 833/57 Okoč resp. prostredníctvom podania v Kancelárií
prvého kontaktu, Obecný úrad Hlavná ulica 833/57 Okoč
alebo
elektronicky na adresu: evidencia@okoc.sk

starosta obce
Ing. Ladislav Polák

