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Štefánikova 23,
073 O l Sobrance

Naše číslo
174/2014
6412014

Vybavuje/linka
Ing. Ti7,(J Daniel

Sobrance
10.10.2014

Vec
Udelenie súhlasu na žiadosť o udelenie súhlasu na drevín v k.u. Priekopa
- Upovedomenie o začatí správneho konania a pozvánka na miestne šetrenie

Žiadosťou doručenou na Spoločný obecný úrad v Sobranciach, dľía 07.10.2014,
požiadal MVDr. Juraj Bereš, Vrbovecká 24, Michalovce v zmysle § 47 ods. 3 zákona NR
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len zákon o OPaKI, Spoločný obecný úrad Sobrance ako príslušný orgán, o udelenie súhlasu
na výrub drevín v k.u. Priekopa "C" KN 1305/1, 1328/1, 134712, 1390, 139111. Dôvodom
výrubu drevín je zamedzenie rozširovaniu náletových drevín do poľného komplexu,
zmenšovaniu obrábateľnej poľnohospodárskej plochy a poškodzovaniu poľnohospodárskej
tp.C'.hni1<-v
- - ------- J .

Na základe žiadosti Spoločný obecný úrad Sobrance, príslušný orgán štátnej správy
v prvom stupni vo veciach ochrany drevín 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 § 69, písm. d) a h) zákona č.543/2002, ZL o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších
predpisov" oznamuje v súlade s ustanoveniami § 18, ods.3 zákona Č. 71/1967 Zb. c spráVnC1TI
konaní v znení neskorších predpisov, že uvedeným dňom bolo začaté konanie v predmetnej
veci. Súčasne Spoločný obecný úrad Sobrance, na základe preneseného vÝkonu štátnej správy
ochrany prírody a krajiny (ďalej OPaK) zvoláva ústne pojednávanie spojené s miestnou
ohliadkou, ktoré sa uskutoční
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č.71/1967 Zb. O správnom konaní v znení neskorších predpisov, môžu pripomienky, námietky
a stanoviska k predmetné mu konaniu predložiť najneskôr na miestnom šetre . Na neskôr
podané pripomienky sa nebude prihliadať. Do podkladov možno nahliadnuť a Spoločnom
obecnom úrade v Sobranciach. - -'

Oznámenie sa doručí:
1. MVDr. Juraj Bereš, Vrbovccká 24, Michalovce
2. ŠOP SR, S CHKO Vihorlat, Fraiía Kráľa l, 071 O l Michalovce

Oznámenie sa zverejní:
1. dňa 26.2.2014 na ínternetovej stránke obce j:;]d''',··ib.))ľ;;::·.cQ;:'':'.".s:~'


