Obec Nedožery-Brezany

____________________________________________________
Informácia o začatom správnom konaní obce Nedožery-Brezany č.j. 539/2016
Podľa ust. § 82 ods.7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších
predpisov Vás upovedomujeme o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté
záujmy ochrany prírody a krajiny.
Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť buď
písomne na adresu: obec Nedožery-Brezany, Obecný úrad Nedožery-Brezany, Družstevná č.
367, 972 12 Nedožery-Brezany, alebo elektronicky na adresu: obec.ned_brez@stonline.sk, v
lehote 5 pracovných dní od zverejnenia informácie.
Žiadateľ: Mgr. Dorota Píšová, Vnútorná 127/13/5, 971 01 Prievidza
Výrub drevín rastúcich mimo lesného pôdneho fondu, v zastavanom území obce NedožeryBrezany – 4 ks drevín: 1 ks stromu orech sp. s obvodom kmeňa 200 cm meraným vo
výške 130 cm nad zemou, 1 ks stromu čerešňa sp. s obvodom kmeňa 160 cm meraným
vo výške 130 cm nad zemou a 2 ks stromov jabloň sp. s obvodmi kmeňov 120 a 140 cm
meranými vo výške 130 cm nad zemou – na pozemku registra C KN parc.č. 2126/1, druh
pozemku zastavané plochy a nádvoria a na pozemku registra C KN parc.č. 2126/2 druh
pozemku záhrady, v katastrálnom území Nedožery, ktoré sú v bezpodielovom vlastníctve
manželov, v zmysle ust. § 47 ods.3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny
v znení neskorších predpisov.
Dôvod: Uvedené stromy sú prestarnuté, kmeň stromu - čerešňa sp. je vo výške cca 100 cm
spolovice prehnitý, strom je výrazne naklonený na jednu stranu a hrozí jeho vyvrátenie,
stromy orech sp a jablone sp. sú výrazne poškodené po zásahu bleskom a niektoré stromy sú
prekážkou budúcej výstavby.
Správne konanie začalo dňa: 11.10.2016
Zverejnené dňa 12.10.2016 (539/002/2016)
Zodp. Ing.Katarína Jankovová
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