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Jana Hudecová
0327408566

snrávneh o kona nre

oznamujeme Vám, Že obec Kra1né ako príslušný orgán štátnej SpráVy V prvom stupni vo
Veciach ochrany prĺrody a krajiny podl'a $ 2 pĺsm. Íl zákona č. 41612001 Z' z. o prechode
niektoných pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššieúzemnécelky na základe
Žiadosti zo dňa 14.9.2020 podl'a $ 47 ods.3 a $ 48 ods.1 zákona č' 54312002 Z.z. o ochrane
prĺrody a krajiny v znení neskorších predpisov a podl'a $ 18 ods' 3 zákona č' 7111967 zb.
o správnom konaní v znení neskoršíchpredpisov a $ 69 ods. 1 a) a b) zákona č' 54312002 Z.z'
o ochrane prírody a krajiny v znení neskoršíchpredpisov začala dňa 14.9.2020 správne konanie,
nazáklade Žiadosti: Petra Krecháč s manŽ' Alenou a zo dňa 14.9'2020'

o

Predmetom Žiadosti je vydanie súhlasu podl'a $ 47 ods. 3 a s 48 zákona č. 54312002 Z' z'
ochrane prírody a krajiny v znení neskoršíchpredpisov (d'alej len ,,zákon o ochrane prírody

a krajiny") na výrub drevín rastúcich mimo lesa

-

1ks smrek na p.č' 714911v k.ú. Krajné.

orgán ochrany prírody upovedomuje ozaéatíkonania fyzické osoby, občianske iniciatívy
alebo právnické osoby, ktoých toto postavenie vyplýva z osobitného predpisu aj zdruŽenia
s právnou subjektivitou, ktoých predmetom činnosti najmenej jeden rok je ochrana prĺrody a
krajiny. Tieto sa môŽu v súlade s ustanoveniami $ 82 ods. 3 citovaného zákona do 7 dnĺ od
doručenia tohto oznámenia písomne prihlásiť za účastníkakonania.

Potvrdenie záujmu byť účastníkomv správnom konaní je potrebné doručiť,bud' pĺsomne na
adresu: obec Krajné, 916 16 Krajné 52 alebo elektronicky na adresu: sekretariat@krajne.sk v
lehote určenej pri informácii o začatíkaŽdého správneho konania od zverejnenia informácie'

S pozdravom
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