
MESTO SPIŠSKÁ NOVÁ VES
oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku

Radničně námestie Č. 7, 052 70 Spišská Nová Ves
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VEREJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENIE

o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín podl‘a zákona
NR SR Č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskoršíeh predpisov

(d‘alej Jen zákon o OPaK)

Slavomíra Kollárová bytom Tr. 1. Mája 2493/57, Spišská Nová Ves, podala na
tunajšom stavebnom úrade žiadosť o sáhlas na výrub troch stromov, ktoré rastú na
parcele č. E KN 76319/5 — zastavané plochy a nádvoria, ktorá sa nachádza v lokalite za
záhradkárskou osadou Cervený jarok v k.ú. mesta Spišská Nová Ves.

Mesto Spišská Nová Ves, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy
vykonáva podYa 1, ods. 2 zákona SNR SR Č. 525/2003 Z.z. o štátnej starostlivosti o životné
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, štátnu správu starostlivosti o životné
prostredie. Ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa * 2 písm. 1)
zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pósobnosti z orgánov štátnej správy na obce
a na vyššie územné celky, podľa 69 ods. 1 písm. d) zákona NR SR Č. 54312002 Z.z.
o OPaK v zneni zákona č. 416/2001 Z.z., v súlade s * 18 zákona SNR Č. 71/1967 Zb. o
správnom konaní v znení neskorších predpisov ( ďalej len správny poriadok), týmto
oznamujeme začatie konania v predmewej veci a v súlade s 21 správneho poriadku.
nariaďujeme ústne pojednávanie spojené s miestnym šetrenim, ktoré sa uskutoční

Dňa 23.02.2018 (piatok) o 10.00 hod. pil ZO Červený mrak v Spišskej Novel VsL

V prípade, že sa nechá niektorý z úČastníkov konania zastupovat‘, jeho zástupca musí
predložif písomnú plnú moc s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa dal
zastupovaf. V prípade neúčasti dotknutého považujeme jeho stanovisko z hľadiska ním
sledovaných záujmov za súhlasné.

Oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku sídli v budove na
Stefánikovom námestí Č. 1 v Spišskej Novej Vsi, na 2. poschodí, č. dv. 314, vybavuje Ing. I.
Krajňáková, tel. Č. 415 2327.

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podl‘a 26 správneho poriadku a musí byt‘
vywesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Mesta Spišská Nová Ves. Posledný deň tejto

WaDlehotvje dňom doručema.
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Vnesené dňa: 26.01.2018 Zvesené dňa: 12.02.2018
Pečiatka a podpis orgánu,

ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie

Oznámenie sa doručí:
Správca pozemku -Východoslovenské tehelne, š.p. Košice, Stúrova 11, Košice v likvidácii
podľa listu vlastníctva Číslo 10845- doručenie oznámenia verejnou vyhláškou na úradnej
tabuli Mesta Spišská Nová Ves a na intemetovej stránke www.spisskanovaves.eu


