Obec Nedožery-Brezany
Obecný úrad Nedožery-Brezany, Družstevná 367/1, 972 12 Nedožery-Brezany

____________________________________________________
Informácia o začatom správnom konaní obce Nedožery-Brezany č.j. 549/2016
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.
367/1, 972 12 Nedožery-Brezany, alebo elektronicky na adresu: obec.ned_brez@stonline.sk,
v lehote 5 pracovných dní od zverejnenia informácie.
Žiadateľ: Urbárske pozemkové spoločenstvo Nedožery zast. predsedom UPS Nedožery,
Jozefom Humajom, 972 12 Nedožery-Brezany.
Výrub drevín rastúcich mimo lesného pôdneho fondu v obci Nedožery-Brezany v zmysle ust.
§ 47 ods.3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov:

1 ks stromu - topoľ čierny s obvodom kmeňa 320 cm,

16 ks stromov - vŕba previsnutá s obvodmi kmeňov 2 x 115 cm, 155 cm, 160 cm, 175
cm, 2 x 180 cm, 185 cm, 2 x 190 cm, 2 x 225 cm, 230 cm, 235 cm, 240 cm, 320 cm,

2 ks stromov vŕba biela s obvodmi kmeňov 220 cm a 226 cm,

1 ks stromu agát sp. s obvodom kmeňa 160 cm.
Obvody stromov boli merané vo výške 130 cm nad zemou. Stromy sa nachádzajú
v zastavanom území obce Nedožery-Brezany na pozemku registra C KN parc.č. 1492/1, druh
pozemku ostatné plochy, spôsob využitia pozemku 37 – pozemok, na ktorom sú skaly, svahy,
rokliny, výmole, vysoké medze s krovím alebo kamením a iné plochy, ktoré neposkytujú
trvalý úžitok a mimo zastavaného územia obce Nedožery-Brezany na pozemku registra C KN
parc.č. 1492/3, druh pozemku ostatné plochy, spôsob využitia pozemku 37 – pozemok, na
ktorom sú skaly, svahy, rokliny, výmole, vysoké medze s krovím alebo kamením a iné
plochy, ktoré neposkytujú trvalý úžitok, v katastrálnom území Nedožery.
Dôvod: Uvedené stromy sa nachádzajú na pozemkoch, ktoré sú súčasťou verejného
priestranstva, sú napadnuté drevokaznou hubou, ktorá spôsobuje zlomy a vývraty
stromov, stromy ohrozujú stavby vo vlastníctve obce Nedožery-Brezany a trafostanicu
vo vlastníctve Stredoslovenskej energetiky-Distribúcie, a.s., Žilina, ktoré sa nachádzajú
na uvedených pozemkoch, štátnu cestu I. triedy nachádzajúcu sa v susedstve
s uvedenými pozemkami a ohrozujú bezpečnosť, zdravie a život ľudí.
Správne konanie začalo dňa: 14.10.2016
Zverejnené dňa 18.10.2016 (549/002/2016)
Zodp. Ing.Katarína Jankovová
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