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VEREJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámenie o začiatku správneho konania
Mesto Nová Dubnica, ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach
ochrany prírody podľa § 2 písm. f) zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností
z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov a podľa § 69
ods. 1 písm. a) a d) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody“) v súlade s § 18 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom
konaní (ďalej len „správny poriadok“) v znení neskorších predpisov, na základe žiadosti
spoločnosti REALITKA 4U, s.r.o., Námestie SNP 7, 911 01 Trenčín, IČO: 46928286,
doručenej Mestu Nová Dubnica dňa 13.04.2022,

-

oznamuje začiatok konania vo veci zmeny rozhodnutia
súhlasu na výrub drevín vo veci zmeny lehoty a spôsobu náhradnej výsadby podľa §
89 ods.1 písm.3 zákona o ochrane prírody

Žiadateľ žiada o zmenu rozhodnutia ev. č. 7119/2016, spis. č. ŽP 2210/2016 zo dňa
07.12.2016, zmenené rozhodnutím ev. č. 5055/2019, spis. č. ŽP 733/2019 zo dňa 14.10.2019,
zmenené rozhodnutím ev.č.2171/2021, spis. č. ŽP 613/2021 zo dňa 25.05.2021, a to o predĺženie
termínu na náhradnú výsadbu o ďalší 1 rok, t. j. do 30.04.2023.
Dôvodom žiadosti je, že žiadateľ nezohnal na trhu dreviny pre ďalšiu etapu náhradnej výsadby
v lokalite Medové lúky na parc. č. KN C 783/3 v k.ú. Veľký Kolačín.
Správny orgán v súlade s § 21 ods. 1 správneho poriadku zároveň nariaďuje ústne
pojednávanie, ktoré sa uskutoční
dňa 06.07.2022 o 10,00 (streda)
so stretnutím na Mestskom úrade, Trenčianska ul. 45/41 v Novej Dubnici (v zasadačke na
prízemí).
Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, predloží jeho zástupca písomne
splnomocnenie na zastupovanie.
Účastníci konania majú možnosť nahliadnuť do podkladov rozhodnutia na Mestskom
úrade Nová Dubnica, oddelení životného prostredia v čase úradných hodín.

Ing. Peter Marušinec
primátor mesta
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Doručuje sa:
1. REALITKA 4U, s.r.o., Námestie SNP 7, 911 01 Trenčín
2.
3.

Občianske združenie Nádej pre Sad Janka Kráľa, Švabinského 20, 851 01 Bratislava, korešpondenčná
adresa: Godrova 3/b, 811 06 Bratislava
Účastníci konania podľa zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení
neskorších predpisov – verejná vyhláška

Co/ spis
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