MESTO MALACKY
Bernolákova 5188/1A
901 01 Malacky
č. j. ÚVaŽP/42216/3306/2019-CHv
Malacky, 6.9.2019

Vybavuje: Ing. Chválová
Tel. 034/7966184

Vec:
Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín

Mesto Malacky zastúpené primátorom JUDr. Ing. Jurajom Říhom, PhD., ako príslušný orgán
štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody 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 v zmysle § 69
ods. 1 písm. a ) zákona 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny ( ďalej len „zákon“ ), týmto v súlade s §
18 ods.3 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len správny
poriadok )
oznamuje
začatie správneho konania o vydanie súhlasu na výrub dreviny podľa § 47 ods.3 zákona na návrh
žiadosti Aleny Kožuchovej, 901 01 Malacky na výrub 1 ks dreviny na pozemku p.č. 732/1 k.ú. Malacky.
Dôvod výrubu je naklonenie stromu a obava z jeho vyvrátenia a poškodenia majetku. Súčasne nariaďuje
k predloženej žiadosti ústne pojednávanie spojené s miestnym šetrením na deň
20.9. 2019 o 8.30 hod. so stretnutím pred domom Kukučínova ul. č. 148/76, Malacky. Do podkladov
rozhodnutia možno nahliadnuť na Mestskom úrade v Malackách, Bernolákova 5188/1A, Malacky v
pondelok, stredu, piatok počas úradných hodín, ako i na miestnom šetrení.
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 19.9. 2019. Adresa pre písomný styk: Mestský úrad v Malackách, Bernolákova
5188/1A, Malacky. E-mailová adresa, na ktorú je možné doručiť potvrdenie záujmu o účasť v konaní je:
jana.chvalova@malacky.sk .
Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú plnú moc.
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