Obec Nedožery-Brezany

____________________________________________________
Informácia o začatom správnom konaní obce Nedožery-Brezany č.j. 143/2016
Podľa ust. § 82 ods.7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších
predpisov Vás upovedomujeme o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté
záujmy ochrany prírody a krajiny.
Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť buď
písomne na adresu: obec Nedožery-Brezany, Obecný úrad Nedožery-Brezany, Družstevná č.
367, 972 12 Nedožery-Brezany, alebo elektronicky na adresu: obec@nedozery-brezany.sk, v
lehote 5 pracovných dní od zverejnenia informácie.
Žiadateľ: ILJIN SLOVAKIA, s.r.o., Pravenec 422, 972 16 Pravenec, IČO 35 920 050
Výrub drevín rastúcich mimo lesného pôdneho fondu, mimo zastavaného územia obce
Nedožery-Brezany, v katastrálnom území Nedožery, v areáli spoločnosti ILJIN SLOVAKIA,
s.r.o., Pravenec 422, 972 16 Pravenec: 3 ks stromov – 1 ks stromu borovica sp. s obvodom
kmeňa 94 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou a 1 ks stromu breza sp. s obvodom
kmeňa 120 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou, nachádzajúcich sa na pozemku
registra C KN parc.č. 3055/34, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria a 1 ks stromu
jelša sp. s obvodom kmeňa 138 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou,
nachádzajúceho sa na pozemku registra C KN parc.č. 3055/35, druh pozemku zastavané
plochy a nádvoria, ktoré sú vo vlastníctve žiadateľa, v zmysle ust. § 47 ods.3 zákona č.
543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
Dôvod: Stromy sú prekážkou plánovanej investičnej činnosti žiadateľa, sú vysokého
vzrastu, z toho 2 stromy sa nachádzajú v tesnej blízkosti objektu výrobnej haly s.č. 32
postavenej na pozemku registra C KN parc.č. 3055/32 v katastrálnom území Nedožery,
konármi sa opierajú o obvodové murivo výrobnej haly a svojím koreňovým systémom
zasahujú do základovej konštrukcie výrobnej haly.
Správne konanie začalo dňa: 15.03.2016
Zverejnené dňa 16.03.2016
Zodp. Ing.Katarína Jankovová

