Obec Teplička nad Vúhom
Nám. sv. Floriána290l2,013 01 Tepliěka nad Váhom
Tel: 04115982 í28,04115982 677,Fax; 04115982 296

V Tepličke nad Váhom, dňa

č.1., č.1.: 644t20I8l92-20I9

17.01 .2019

Vybavuje: Mintálová

vec: oznámenie o začatísprávneho konania

zváz záhradkárov, osada Nivy II., 013 01 Teplička nad
Váhom vzastúpení Ing. Mintál Tibor podal dňa 20.12.2018 na tunajší úrad žiadosť
Žiaďater: Slovenský

o vydanie súhlasu na výrub 3 ks drevín:

-

2 ks smrek obyčajný(Picea abies), 1 ks breza previsnutá (Betula pendula)
na pozemku parc.

č.40I2lI9I a40121185 C KN k. ú. Teplička nad Váhom

v zmysle § 47 ods, 3 zákona ě. 54312002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny. Dóvodom výrubu
je ohrozenie majetku - narušenia záklaďrl, záhraďnej chatky, pri silnom vetre hrozí vyvrátenie
stromov a spósobenie škody na majetku - záb adkárskej chaty s. č. 1130 a 1058.
Obec Teplička nad Váhom ako príslušnýorgán vykonávajúci prenesený výkon štátnej
správy na úseku štátnej správy ochrany prírody a krajiny v súlade s ustanovením § 18 zákona
č,711196] Zb. o správnom konaní oznamuje zaěatte konania.

V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona ó. 54312002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny
v znení neskoršíchpredpisov týmto Obec Teplička nad Váhom ako príslušnýorgán ochrany
prírody oznamuje zaěatie správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín
v ktorom móžu byt' dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené zákonom.

Potvrdenie záujmubý účastníkomv začaíomspr,ávnom konaní vo veci výrubu drevín
je potrebné doručiťpísomne na adresu: Obec Teplička nad Váhom, N{ím. sv. Floriána29012,
013 01 Teplička nad Váhom alebo elektronicky na adresu: sekretariat@teplickanadvahom.sk,
v lehote do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenía tejto informácie naúradnej tabuli obce a na
internetovej stránke obce (www.teplickanadahom.
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Ing. Viliam Mrázik
starosta obce

Zverejnené na úradnej tabuli obce:
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