
OBEC MILOSLAVOV
9o0 42 Mĺloslavov 181

č,j.ŻP-409l20l8lKK V Miloslavove 17.04.2018

Vec: Oznámenĺe o začatí spľávneho konania a naľiadenie űstneho poiednávanĺa

Dňa29.0l.20l8 podal żiadatel'obecný űľad Dunajská Lužná, Jánošíkovská 466/7,900 42
Dunajská L:uźnä v zmysle $ 17 ods. 7 vyhlášky ll/rŻP č). Ż4l2oo3 Z. z.,ktorou sa vykonáva zákon č.
54312002 Z. z. o ochľane pľírody a kľajiny, Žiadosť o vydanie súhlasu na ýľub drevín rastúcich mimo
lesa

- 5 ks Pľunus ceľasifera ( Slivka čeľešňoplodná) , obvod kmeňa vo výške 1"30 m od zeme:
48,45,63,74,189 cm,

- 3 ks Fľaxinus excelsior ( jaseň štĺnly;' obvod kmeňa vo výške 1'30 m : 41, 53, 54 cm'
- 2 ks Juglans ľegia (oľech vlašsĘ)' obvod kmeňa vo výške 1J0 m: 74147 cm'.
- 1 ks Aceľ campestľe ( javoľ pol'ný)' obvod kmeňa vo výške 1130 m: 41 cm,
- Kľovĺtý poľast Sambucus nigra ( baza ěĺerna), s výmeľou 11 m2,

na pozemku parc. ě. 369 (parcela ľeg. ,,E")' k. ú' Nové Košariská _ vlastníkom je obec Dunajská
LuŹná; na pozemkoch parc. č,. 372l| (paľcela reg. ,,E") a paÍc. č,. 373 (parcela reg. 

',E"), 
k. ú. Nové

Košariská _ vlastníkom je SlovensĘý pozemkoý fond, Búdková 36, 817 15 Bľatislava. Dreviny sa
nachádzajű na mieste plánovanej ýstavby stavby ', Ulica pľi kniežacích mohylách" a bránia tak
v realizácii výstavby komunikácie, chodníka a veľejného osvetlenia.
Uvedeným dňom bolo zaěaté konanie v predmetnej veci.

obec Miloslavov , ako príslušný orgán štátnej spľávy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody $ 2
písm. f) zákonač,.41612001 Z. z' o prechode niektoých pôsobností z orgánov štatnej správy na obce
avyššie územné celĘ a $ 69 písm. d) ah) zttkonač,.54312002 Z' z. oochľane pľírody akľajiny,
vsúlade sustanovením $ 18 ods' 3 a $ 2l zźtkona ě.7lĺ1967 Zb. osprávnom konaní vznení
neskoľších zákonov, oznamuje zaěatie správneho konania dotknuým orgánom štátnej správy a
zntlmym úěastníkom konania a súěasne nariad'uje na pľeľokovanie pľedloženého návrhu ústne
pojednávanie spojené s miestnou obhliadkou

dňa 10.05.2018 o 11:00 hod.'

so stľetnutím pozvaných na pozemku' na ktorom dreviny rastu.

Do podkladov je moŽné nahliadnuť na stavebnom úľade v obci Miloslavov v úradných hodinách
vpondelokod8:00-12:00a13:00_76:45 avstľeduod8:00_12.00,13:00-16:45hod'apriústnom
pojednávaní.

Účastníci konania môžu svoje námietĘ k návrhu uplatniť najneskôľ pri tomto pojednávaní.
Ak sa nechá niektoqý z úěastníkov zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú plnú moc s overeným
podpisom.
oľgán ochrany pľírody Ęýmto upovedomuj e o zaéati správneho konania, v ktorom môžu byt dotknuté
záujmy ochľany pľíľody a kľajiny chránené v znęni neskorších predpisov.

Podl'a $ 82 ods. 7 zákona o ochrane príľody a kľajiny správny organ určuje lehotu na doručenie
písomného alebo elektronického potvrdenia záujmll byt' účastníkom v tomto spľávnom konaní v
zmysle $ 82 ods. 3 zákona o ochľane príľody a krajiny - do 5 pľacovných dní odo dňa zveľejnenia
tohto oznámenia.

Dátum zveľejnenia : 1 8.04.201 8



Potvľdenie aáujmu byť účastníkom v tomto správnom konaní je potľebné doručiť písomne na adresu:

obecný úrad Miloslavov, 900 42 Miloslavov 181, ľesp. prostredníctvom podania na podatelhi
obecného ťlradu Miloslavov alebo elektľonicĘ.
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Doruěí sa:

ličastníci konania

1. 
-obecný 

úľad DunajskáLuźná,Jánošíkovská7,9oo 42 Dunajská Lužľlá
2. Šĺátna ochrana prírody sR _ RCOP Bľatislavą Jeséniova 17D, 831 0l Bratislava
3. SlovensĘ pozemkoqý fond, Búdková36,817 15 Bratislava


