Obec J a l o v e c
okres Prievidza
Obecný úrad Jalovec, Mlynská 636/45, 972 31

______________________________________
Číslo: 313-1/2018
Vybavuje: Ing. Frimmelová

v Jalovci, dňa 1.10.2018

OZNÁMENIE
o začatí správneho konania a upustenie od ústneho pojednávania
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Dňa 1.10.2018 podal Jaroslav Miklánek, ul. Parková 5, Handlová v zmysle § 17 ods. 7 vyhlášky
MŽP č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadosť o
vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa – 4 ks smreka obyčajného - na pozemku parcela č.
1973/1 E-KN k. ú. Jalovec, druh pozemku TTP, z dôvodu výstavby účelového zariadenia na pozemku.
Uvedeným dňom bolo začaté konanie v predmetnej veci.
Obec Jalovec, ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody § 2 písm. f)
zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie
územné celky a § 69 písm. d) a h) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, v súlade
s ustanovením § 18 ods. 3 a § 21 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších zákonov,
oznamuje začatie správneho konania dotknutým orgánom štátnej správy a známym účastníkom konania
a súčasne upúšťa pri prerokovaní predloženého návrhu od ústneho pojednávania spojeného s miestnou
obhliadkou, nakoľko sú mu pomery na predmetnej parcele dobre známe a žiadosť poskytuje dostatočný
podklad pre posúdenie.
Do podkladov je možné nahliadnuť na Obecnom úrade v Jalovci, v stránkové dni.
Ak sa nechá niektorý z účastníkov zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú plnú moc s overeným
podpisom.
Orgán ochrany prírody týmto upovedomuje o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté
záujmy ochrany prírody a krajiny chránené v znení neskorších predpisov.
Občianske združenie, ktoré podľa § 82 ods.6 zákona formou predbežnej žiadosti písomne požiadalo
orgán ochrany prírody o účasť v bližšie nešpecifikovaných správnych konaniach je účastníkom tohto
konania, ak podľa § 82 ods.3 zákona písomne alebo elektronicky potvrdí svoj záujem byť účastníkom v
tomto správnom konaní. Potvrdenie musí byť doručené na Obecný úrad Jalovec a to v lehote do 7 dní od
zverejnenia tejto informácie na internetovej stránke www.jalovec.eu.

Ing. Peter Kotian
starosta obce Jalovec

Oznámenie sa doručí:
1. Jaroslav Miklánek, ul. Parková 5, Handlová
2. do spisu
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