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\" áš list číslo / zo dňa Naše číslo Vybavuje,' linka; e-mail
15820/20 18/\';:r- ozn. vcá Anna Čupajová 053.t 192227

anna.cupajovaq.krompachy.sk

Krompachy
22.11.2018

Vec:
Žiadost' o vydanie súhlasu na výrub stromov, ktoré rastú na pozemku parcela č. C K'"
1011, druh pozemku záhrada, k. ú. Krompachy, žiadatel'ky Márie Katovej, bytom
Lorencová 44, 053 42 Krompachy zo dňa 19.11.2018

Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení
neskorších predpisov o začatí správneho konania.

V súlade s § 82 ods. 7 zákona Č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny V znení
neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamuje Mesto
Krompachy začatie nasledovného správneho konania:

Žiadost' o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody
a krajiny.

Žiadateľ: Mária Katová, Lorencová 44, 053 42 Krompachy

Predmet žiadosti: vydanie súhlasu na výrub drevín, ktoré rastú na pozemku parcela Č. C KN
1011, druh pozemku záhrada, k. ú. Krompachy, umiestneného v zastavanom území mesta
v počte a druho vé zloženia:

l. Smrek omorikový (Picea omorika) 3 ks, s obvodom kmeňa 90, 135, 150 cm,
meraným vo výške 130 cm od zeme

Žiadosť bola odôvodnená skutočnosťami, že dreviny požadované na výrub sú v zlom
zdravotnom stave, postupne vysychajú. Rastú v záhrade pri oplotení a ohrozujú
prechádzajúcich chodcov aj motorové vozidla.

Žiadosť doručená dňa: 19.11.2018
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V súlade s § 82 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny Mesto Krompachy žiada

do 7 pracovných dní

od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou formou na Meste Krompachy, Námestie
slobody 1, 053 42 Krompachy, alebo elektronickou formou na emailovú adresu
(anna.cupajova@krompachy.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.
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