Obec P E Č O V S K Á N O V Á V E S
Obecný úrad, Hlavná 33, Pečovská Nová Ves
č.j. 495/2021-222/Mp-02

V Pečovskej Novej Vsi, dňa 21.10.2021

Vec: Oznámenie o začatí konania, pozvánka na ústne pojednávanie a miestnu obhliadku
Obec Pečovská Nová Ves, ako orgán ochrany prírody podľa §64 ods.1 písm. e) a §69 ods.1
písm. d) a i) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších
predpisov, začala dňa 19.10.2021 na základe žiadosti Mesta Sabinov, Mestský úrad,
Námestie Slobody 57, 083 01 Sabinov, správne konanie vo veci vydania súhlas na výrub
drevín podľa §47 ods.3 zákona o ochrane prírody a krajiny.
Žiadosť sa týka drevín:
1 ks Smrek obyčajný (Picea abies) s obvodom O130 = 131 cm rastúci na pozemku parc. č.
KN-C 1050/6 v katastrálnom území Sabinov
1 ks Borovica s obvodom O130 = 98cm rastúci na pozemku parc. č. KN-C 1050/6
v katastrálnom území Sabinov
Správny orgán podľa §18 ods.3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení
neskorších predpisov týmto upovedomuje o začatí konania účastníkov konania. Zároveň na
svojej internetovej stránke podľa §82 ods.7 zákona o ochrane prírody a krajiny upovedomuje
o začatí konania aj združenia s právnou subjektivitou, ktorých predmetom činnosti je ochrana
prírody. Tieto sa majú možnosť podľa §82 ods.3 zákona o ochrane prírody a krajiny do 5
pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia na internetovej stránke obce prihlásiť za
účastníka správneho konania. Na spôsob prihlásenia sa vzťahujú ustanovenia o podaní podľa
§19 správneho poriadku.
Správny orgán podľa ustanovení §21 ods.1 správneho poriadku nariaďuje ústne
pojednávanie spojené s miestnou obhliadkou v predmetnej veci. Ústne pojednávanie sa
uskutoční:

23.11.2021 o 13:30 hod.
so stretnutím na MsÚ Sabinov, Námestie Slobody 57, 083 01 Sabinov
Pokiaľ sa niekto z účastníkov konania nechá na ústnom pojednávaní zastupovať, zástupca
sa preukáže písomným splnomocnením. Účastníci konania a dotknuté orgány štátnej správy
môžu nahliadnuť do spisu na Obecnom úrade v Pečovskej Novej Vsi počas úradných hodín
alebo na ústnom pojednávaní. Svoje námietky môžu uplatniť písomne alebo ústne do
zápisnice.
S pozdravom
PhDr. Jaroslav Dujava

starosta obce
Správne konanie začalo dňa: 19.10.2021
Zverejnené dňa: 21.10.2021
Doručí sa:
1. MsÚ Sabinov, Námestie Slobody 57, 083 01 Sabinov
2. Regionálne centrum ochrany prírody PO, Švábska 4, 080 05 Prešov
3. Obec Pečovská Nová Ves
4. Krajský pamiatkový úrad, Hlavná 115, 080 01 Prešov
5. na internetovej stránke mesta: www.sabinov.sk
6. pre spis

