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VEREJNÁ VYHLÁŠKA
(doručovanie
ovanie verejnou vyhláškou podľa
pod § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
v znení neskorších prdpisov)

UPOVEDOMENIE
o začatí
čatí konania na výrub drevín rastúcich mimo lesa
Žiadateľ: Sabolová Ľubica,
ubica, L. Novomestského
Novome
6, 085 01 Bardejov
02.2017 - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 4 ks drevín, druh: lipa,
Žiadosť podaná dňa: 14.02
rastúcich na pozemku parcelné
elné číslo CKN 4692/2 bez založeného listu vlastníctva, a jej časti
parcelné číslo EKN 2710/2, druh pozemku: orná pôda, v kat. území Bardejov (záhradkárska osada
RURNA). Žiadosť je podaná podľ
podľa § 47 ods. 3 zákona NR SR č.. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody
a krajiny v znení neskorších predpisov.
predpisov
Mesto Bardejov, podľa
ľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení
neskorších predpisov, zverejnilo informáciu o začatí
atí tohto správneho konania, v ktorom môžu byť
dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny
krajiny na webovom sídle Mesta Bardejov od 16.02.2017.
V príslušnej lehote
ote od zverejnenia informácie bolo 24.02.2017 doručené
ené Mestu Bardejov elektronické
potvrdenie záujmu byť účastníkom
častníkom v začatom správnom konaní Občianskym
m združením Nádej pre Sad
Janka Kráľa,
a, Švabinského 20, 851 01 Bratislava.
Bratislava
Uvedeným dňom 14.02.201
2017, bolo zahájené konanie na výrub drevín. Mesto Bardejov,
Bardejov ako
príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody podľa
podľa § 2 písm. f) zákona č.
416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné
celky v znení neskorších predpisov, v súlade s § 18 ods. 3 zákona č.. 71/1967 Zb. o správnom konaní
(správny poriadok) v znení neskorších predpisov upovedomuje o začatí konania na výrub drevín
drev
účastníkov konania a súčasne
časne naria
nariaďuje na prerokovanie návrhu ústne konanie spojené s miestnym
zisťovaním na deň

22.03.2017 o 10:00 hod.,
so stretnutím na Mestskom úrade Bardejov, Radničné
Radni né nám. 16, podkrovná zasadačka
zasada
Účastníci konania môžuu do podkladov rozhodnutia nahliadnuťť poč
počas úradných hodín
Mestského úradu Bardejov - odd. životného prostredia a svoje námietky a pripomienky uplatniť
uplatni
najneskôr pri ústnom konaní. Na neskôr podané námietky sa neprihliadne.
Ak sa účastník
astník konania nechá zastupovať,
zastupova , musí jeho zástupca predložiť písomnú plnú moc
s overeným podpisom účastníka,
častníka, ktorý sa nechal zastupova
zastupovať.

MUDr. Boris Hanuščak
primátor mesta
Vyvesené dňa:
Zvesené dňa:

Doručuje sa:
- Sabolová Ľubica, L. Novomestského 6, 085 01 Bardejov
- Mikula Imrich, Komenského 42, 085 01 Bardejov (predseda záhradkárskej osady RURNA)
- Občianske združenie Nádej pre Sad Janka Kráľa, Godrova 3/b, 811 06 Bratislava
- Gurská Anna, Komenského 42, 085 01 Bardejov
- Gurský Valér, Branisková 1240/7, 040 01 Košice
- Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36, 817 47 Bratslava
- Lumtzer Michal Ing., Pasteurova 9, 040 01 Košice
- Jurčová Anna, Pod papierňou 1484/56, 085 01 Bardejov
- Gerčáková Mariana, Ausseerstrase 35/3, 089 40 Liezen, Rakúsko
- Gurský Milan, Gorlická 587/15, 085 01 Bardejov
- Pillár Štefan, J.Grešáka 2745/11, 085 01 Bardejov
- MVDr. Mgr. Pavol Kovaľ, súdny exekútor, Exekútorsky úrad Bardejov, Radničné námestie
15, 085 01 Bardejov
- ostatní verejnou vyhláškou

Vybavuje :

Milan Klimek

℡ +421544862163

e-mail :

Podpis :

.......................................................

www.bardejov.sk

IČO: 00321842

Číslo účtu.: 0456175001

IBAN: SK8056000000000456175001

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s.

milan.klimek@bardejov.sk
DIČ: 2020 622923

