Obec Trenčianska Teplá
M. R. Štefánika 376/30, 914 01 Trenčianska Teplá
e-mail: obecnyurad@trencianskatepla, tel.: 032/6591 311, fax: 032/6591 241
č.SU – 1854/528/2017 MG
V Trenčianskej Teplej dňa 16.03.2017
Vybavuje: Ing. M. Gajdošíková
tel.č. : 032/6592709

Vec: Informácia o začatí správneho konania na výrub drevín.
Obec Trenčianska Teplá ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany
prírody podľa §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 na základe podanej žiadosti, v súlade s § 21 ods. 1 zákona č. 71/1976 Zb. o správnom konaní
( správny poriadok ) oznamuje začatie konania podľa § 82 ods. 7 zákona o ochrane prírody a krajiny
pre žiadateľa
Peter Červeňanský, Kollárova 1302/12, 018 41 Dubnica nad Váhom
o vydanie súhlasu na výrub drevín na pozemku parcela č. 4340/1v k. ú. Trenčianska Teplá, druh
pozemku – trvalé trávne porasty. Pozemok je v podielovom spoluvlastníctve vlastníkov podľa LV č.
4527. Žiadateľ preukázal overené splnomocnenie na zastupovanie podielových spoluvlastníkov
v konaní.

Drevina

Počet ks

Obvod kmeňa vo výške 130 cm nad zemou

Topoľ osika ( Populus tremula)

2

130 cm, 125 cm

Borovica ( Pinus )

4

106 cm, 110 cm, 120 cm, 125 cm

Orech vlašský ( Juglas regia )

1

140 cm

Smrekovec opadavý ( Larix decidua) 2

165 cm, 140 cm

Smrek obyčajný ( Picea abies )

105 cm, 109 cm

2

Zainteresovaní občania a organizácie sa za účastníka konania môžu prihlásiť písomne do 24.03.2017
na obec Trenčianska Teplá, M.R. Štefánika 376/30, Trenčianska Teplá.
Do podkladov je možné nahliadnuť na Obecnom úrade v Trenčianskej Teplej, 1. poschodie, č.dv. 8.
v čase úradných hodín.

Ing. Milan B e r e c
starosta obce
Zverejnené na webovej stránke obce Trenčianska Teplá dňa 17.03.2017.

