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Verejná vyhláška 

Výrub drevín - oznámenie o začatí konania (30. 03. 2016) 

 

 

Na základe žiadosti Štefan Šromovský, bytom Cintorínska 237, 059 92  Huncovce, doručenej 

dňa 06. 08. 2015 a v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny 

v znení neskorších predpisov bolo začaté konanie vo veci vydania súhlasu na výrub drevín: 

- v intraviláne na parcele KN-C č. 97, druh pozemku trvalé trávne porasty, na LV č. 221, 

- v extraviláne na parcele KN-E č. 349, č. 365, č. 700, č. 787, druh pozemku orná pôda, na 

LV č. 35. 

 

- 100 ks dreviny Borovica lesná s obvodom kmeňa 60-80 cm, rastúce na pozemku parcelné 

číslo KN-E 787, 349, 365 k. ú. Hradisko v území s I. stupňom ochrany.  

 

- 20 ks dreviny Smrek červený s obvodom kmeňa 60-150 cm, rastúce na pozemku parcelné 

číslo KN-C 97, KN-E 365 k. ú. Hradisko v území s I. stupňom ochrany.  

 

- 40 ks dreviny Breza previsnutá s obvodom kmeňa 80 cm, rastúce na pozemku parcelné 

číslo KN-E 700 k. ú. Hradisko v území s I. stupňom ochrany. 

 

- 40 ks Ostatné dreviny (bez bližšieho označenia) s obvodom kmeňa 60-80 cm, rastúce na 

pozemku parcelné číslo KN-E 700 k. ú. Hradisko v území s I. stupňom ochrany.  

 

- Krovité porasty (bez bližšieho označenia) v plošnej výmere 4000 m2. 

 

Pozemky sú v spoluvlastníctve viacerých vlastníkov, kde žiadosť bola doplnená čiastočným 

súhlasom spoluvlastníkov. Dôvodom žiadosti je využívanie pozemkov na  poľnohospodársku 

činnosť, príprava a využitie pozemku na ornú pôdu a trvale trávne porasty, zdravotný stav 



porastu je prestárly, na parcele č. 787 hustý, na ostatných parcelách ide o porast riedky, 

neusporiadaný a prestárly. 

  

Do podkladov pre vydanie rozhodnutia je možné nahliadnuť na obecnom úrade v Hradisku. 

  

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších 

predpisov zverejňuje obec Hradisko túto informáciu o začatí správneho konania na svojej 

internetovej stránke (www.obechradisko.webnode.sk). 

Zároveň určuje lehotu 5 pracovných dní od zverejnenia informácie na doručenie potvrdenia 

záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní, a to písomne na adresu: Obec 

Hradisko, Hradisko 39, 059 71 alebo elektronicky na adresu: obechradisko@gmail.com. 

 

Toto oznámenie musí byť v súlade s § 26 zákona č. 71/1967 Zb o správnom konaní v znení 

neskorších zmien (správny poriadok) vyvesené na úradnej tabuli Obce Hradisko po dobu 15 

dní a oznámené spôsobom v mieste obvyklým. Posledný deň tejto lehoty je deň doručenia. 

 

 

 

 

 

         Mgr. Stanislava Kellnerová 
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