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Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny
Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín rastúcich za hranicami zastavaného územia
obce
Okresný úrad Komárno, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný správny orgán podľa § 5 zákona č.
525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej
len „správny orgán“) a ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa § 68 písm. c) zákona
č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody a
krajiny“), na základe žiadosti doručenej dňa 10.2.2021 spoločnosťou KF-STAV, s.r.o., Okoličná na Ostrove 140,
946 13 Okoličná na Ostrove, v súlade s ustanoveniami zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších
predpisov (ďalej len „správny poriadok“) Vám
oznamuje,
že dňom doručenia žiadosti bolo podľa § 18 správneho poriadku začaté správne konanie vo veci vydania súhlasu v
zmysle § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny na výrub drevín rastúcich na parc. reg. „C“ č. 815/61, k.ú.
Okoličná na Ostrove, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, v rozsahu:
- 2 ks Topoľ čierny s obvodmi kmeňa 140 a 240 cm meranými vo výške 130 cm nad zemou
Dôvod žiadosti o vydanie súhlasu na výrub drevín:
Stromy sú v zábere plánovanej výstavby prístupovej cesty do areálu vlastníka.

Podľa § 17 ods. 1) správneho poriadku sa môže účastník konania dať zastupovať advokátom alebo iným zástupcom,
ktorého si zvolí a podľa § 17 ods. 3) správneho poriadku sa zástupca preukazuje písomnou plnou mocou alebo
plnomocenstvom vyhláseným do zápisnice.
Do podkladov pre vydanie rozhodnutia možno nahliadnuť na Okresnom úrade Komárno, odbor starostlivosti o
životné prostredie, Záhradnícka 6, 945 01 Komárno počas úradných hodín.
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