OBEC PRAVENEC
Obecný úrad č. 208, 972 16 Pravenec
Č. j. 476/2019
Vybavuje: Ing. Mikulášik

V Pravenci, 22.8.2019

Verejná vyhláška
Zverejnená dňa:
Zvesená dňa:
Meno, podpis, pečiatka

OZNÁMENIE
o začatí správneho konania a pozvanie na ústne pojednávanie
spojené s miestnym zisťovaním
Dňa 7.8.2019 bola obci Pravenec doručená žiadosť od žiadateľa Soňa Poliaková, bytom A.
Bernoláka 304/2, 971 01 Prievidza, o vydanie súhlasu na výrub 2 ks drevín, druh smrek
obyčajný, s obvodmi kmeňov 90 cm, meranými vo výške 130 cm nad zemou, rastúcich na
pozemku C KN parc. č. 96, k. ú. Pravenec. Pozemok je v spoluvlastníctve žiadateľa.
Uvedeným dňom bolo začaté správne konanie.
Obec Pravenec ako príslušný správny orgán podľa § 69 zákona č. 543/2002 Z.z., § 2 písm. f)
zákona č. 416/2001 Z. z. a v súlade s § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Z. z. o správnom konaní
(správny poriadok) v zmysle neskorších predpisov, oznamuje začatie správneho konania
známym účastníkom konania a účastníkom konania, ktorí nie sú správnemu orgánu známi
verejnou vyhláškou a súčasne nariaďuje k výrubu predmetných drevín ústne pojednávanie
spojené s miestnym zisťovaním na
na deň 4.9.2019 o 15.00 hod.
so stretnutím na pozemku parc. č. 96, k.ú. Pravenec.
Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť pred ústnym pojednávaním na Obecnom
úrade v Pravenci, v stránkové dni (pondelok, streda a piatok) a pri ústnom pojednávaní.
Účastníci konania môžu svoje námietky k návrhu uplatniť najneskôr na ústnom pojednávaní,
v opačnom prípade nebudú vzaté do úvahy. Ak v určenej alebo na ich žiadosť predĺženej
lehote svoje stanoviská k navrhovanému výrubu neoznámia, má sa za to, že s výrubom drevín
z hľadiska nimi sledovaných záujmov súhlasia.
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Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, jeho zástupca musí predložiť písomné
splnomocnenie s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.
Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 zákona č. 71/1976 Zb. o správnom
konaní (správny poriadok) v zmysle neskorších predpisov a musí byť vyvesené po dobu 15
dní na úradnej tabuli obce.

Ing. Róbert Mikulášik
starosta obce

Oznámenie sa doručí účastníkom konania:
1. Soňa Poliaková, A. Bernoláka 304/2, 971 01 Prievidza
2. Karol Baláž, Pravenec 157, 972 16 Pravenec
3. Jana Balážová, Pravenec 157, 972 16 Pravenec
4. Eva Lukáňová, Pravenec 158
5. ostatným účastníkom konania
6. a/a
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