OBEC LÚČ NA OSTROVE
930 03 Obecný úrad Lúč na Ostrove
Tel. č./Fax : 031/554 52 06
e-mail : sekretariat@lucnaostrove.sk
Číslo: 279/2021

Lúč na Ostrove 04.10. 2021

Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho konania
Dňa 27.09. 2021 podala Helena Bódisová, rod. Katonová, bytom 930 03 Lúč na Ostrove,
Veľká Lúč 1 na tunajšom úrade žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny rastúcej mimo lesa – 1 ks
smrek obyčajný – Picea abies s obvodom kmeňa 120 cm, meraného vo výške 130 cm nad zemou,
rastúceho na pozemku parc. č. 168/2 popri čelnej hranici pozemku a 5 ks tuja západná – Thuja
occidentalis s obvodmi kmeňov v rozsahu od 150 cm do 200 cm, meraných vo výške 130 cm nad
zemou, rastúcich na pozemku parc. č. 168/2 popri čelnej hranici pozemku, pred budovou obchodu
a reštauračného zariadenia, v katastrálnom území Veľká Lúč obce Lúč na Ostrove v zmysle § 47 ods. 3
zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a § 17 vyhlášky č.
24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o ochrane prírody a krajiny.
Uvedeným dňom bolo začaté konanie v predmetnej veci. Keďže ste v zmysle § 14 zákona č.
71/1967 Zb. o správnom konaní ( správny poriadok) v znení neskorších noviel účastníkom tohto
konania, týmto Vás o začatí konania v zmysle § 18 ods. 3 správneho poriadku upovedomujeme
a oznamujeme, že sa upúšťa od ústneho pojednávania.
Účastníci konania môžu svoje námietky k žiadosti uplatniť písomne na Obecný úrad v Lúči na
Ostrove najneskôr do 7 dní odo dňa oznámenia, v opačnom prípade nebudú vzaté do úvahy.
Orgán ochrany prírody týmto upovedomuje o začatí konania združenia s právnou subjektivitou,
ktoré o to písomne požiadali v súlade s § 82 ods. 6 citovaného zákona. Tieto sa môžu v súlade
s ustanoveniami § 82 ods. 3 citovaného zákona do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia na internetovej
stránke www.lucnaostrove.sk písomne alebo elektronicky prihlásiť za účastníka konania.

Mgr. Ladislav Kiss
Starosta obce

Oznámi sa :
1. Helena Bódisová, Lúč na Ostrove, Veľká Lúč 1
2. a/a

