OBEC BOHUNICE, IČO: 36115622, Obecný úrad, Bohunice 103
PSČ:018 52, tel./fax 042/4492274, info@obecbohunice.sk
Č.j.: 03/2018/ŽP
Vybavuje: Ing. Hajdúch

V Bohuniciach 16.11.2018

Oznámenie o začatí správneho konania
Obec Bohunice 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 na vyššie územné celky a podľa § 18 ods. 3
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a § 69 ods. 1 a) a b)
zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
oznamuje začatie správneho konania
vo veci výrubu dreviny na základe žiadosti zo dňa 16.11.2018 od žiadateľa: Ing. Peter
Toman, trvale bytom Tuchyňa 276, 018 55 Tuchyňa a Mgr. Katarína Tomanová, trvale bytom
Trenčianska 770/9-118, 018 51 Nová Dubnica. Predmetom žiadosti je vydanie súhlasu podľa
§ 47 ods. 3 a § 48 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“) na výrub 1 ks dreviny rastúcej
mimo lesa – 1 ks Čerešňa vtáčia (Cerasus avium) na C-KN p.č. 68 v k.ú. Bohunice.
Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť
účastníkom v predmetnom správnom konaní podľa čl. IV ods. 3 zákona č. 408/2011 Z. z.,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, orgánu ochrany prírody a krajiny je do 26.11.2018.
Potvrdenie záujmu byť účastníkom v správnom konaní je potrebné doručiť písomne
na adresu: Obec Bohunice, Bohunice 103, 018 52 alebo elektronicky na adresu:
info@obecbohunice.sk v lehote určenej v ozname o začatí správneho konania.
Správny orgán za účelom objasnenia veci podľa § 21 a § 38 správneho poriadku
nariaďuje
ústne pojednávanie spojené s miestnou obhliadkou, ktoré sa uskutoční dňa 27.11.2018
(utorok) o 10:00 hod. so stretnutím na parcele C-KN č. 68.
Do spisu možno nahliadnuť a vyjadriť sa k podkladom v danej veci pred dňom
ústneho konania na Obecnom úrade v Bohuniciach počas úradných dní alebo na základe tel.
dohovoru s Ing. Hajdúchom tel. 042/4492274 alebo e-mail: info@obecbohunice.sk. Máte
právo pred vydaním rozhodnutia vyjadriť sa, podávať návrhy a pripomienky, navrhovať
dôkazy a ich doplnenie a klásť otázky pri ústnom pojednávaní a miestnej ohliadke. Podľa §
82 ods. 5 zákona, ak sa dá účastník konania zastúpiť, podpis splnomocniteľa v dohode o
plnomocenstve musí byť osvedčený podľa osobitných predpisov.

Ing. Peter Hajdúch
starosta obce
Doručuje sa účastníkom konania:
 Ing. Peter Toman, Tuchyňa 276, 018 55 Tuchyňa
 Mgr. Katarína Tomanová, Trenčianska 770/9-118, 018 51 Nová Dubnica
 spis

