Obec Ličartovce
Obecný úrad Ličartovce č. 239

082 03 Lemešany

Spis č.OŽPaDI/10813/1/2020/CB

v Ličartovciach dňa 31.8.2020

Informácia o začatí konania
Obec Ličartovce, ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany
drevín podľa § 69 ods.1 písm. a), d) a e) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody
a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), informuje o začatí správneho
konania podľa § 82 ods. 7 zákona vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny/drevín na
súkromnom pozemku.
Stručný opis predmetu konania.
Žiadateľ: T.P. a M.P.
Druh a počet kusov drevín:
orech 3 ks s obvodom kmeňa 200 cm, 95 cm, 147 cm;
jabloň 9 ks s obvodom kmeňa 92 cm, 80 cm, 37 cm, 20 cm, 20 cm, 97 cm, 110 cm,
62 cm, 113 cm;
hruška 7 ks obvodom kmeňa 65 cm, 68 cm, 40 cm, 110 cm, 43 cm, 90 cm, 65 cm;
slivka 2 ks obvodom kmeňa 50 cm, 43 cm;
baracka 1 ks obvodom kmeňa 80 cm;
čerešňa 1 ks obvodom kmeňa 115 cm.
Krovité porasty:
maliny - plošná výmera 5x5 = 25 m2;
viničky - plošná výmera 6x4 = 24 m2.
Pozemok, na ktorom dreviny rastú: parc. č. KNC 395/2 v k. ú. Ličartovce.
Dôvod výrubu: Výstavba rodinného domu.
Podľa § 82 ods. 7 zákona o ochrane prírody a krajiny správny orgán určuje lehotu na
doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v tomto
správnom konaní v zmysle § 82 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny – do 5
pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia.
Termín zverejnenia: od 2.9.2020 do 9.9.2020
Žiadosť byť účastníkom v tomto správnom konaní je potrebné doručiť:
Písomne na adresu: Obec Ličartovce, Obecný úrad Ličartovce č. 239, 082 03 Lemešany,
alebo elektronicky v súlade s § 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny
poriadok) v znení neskorších predpisov.

Ing. Mária Ščepitová
starostka obce

