M E S T O TLMAČE
Oddelenie výstavby a životného prostredia

Nám. odborárov 10, 935 21 Tlmače

Účastníkom konania

Váš list číslo / zo dňa
04.07.2014

Naša značka
984/2014

Vybavuje / linka
Ing. Ján Gregor

Tlmače
07.07.2014

Vec:
Oznámenie o začatí správneho konania a pozvanie na ústne rokovanie.
Spoločnosť Open Invest s.r.o , Pribinova 6, Bratislava v zastúpení p.Petrom Šabíkom, trvalo bytom
Palárikov rad 13, Starý Tekov podala dňa 04.07.2014 na Mesto Tlmače žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín
rastúcich mimo lesa – 23 ks Agát biely, 2 ks Smrek omoríkový , 1ks Breza previsnutá,1 ks Čerešna vtáčia a Trnka
2
obyčajná v rozlohe 35m rastúce na pozemku parcela č. KN reg. C 5995/46 ,C 5995/96, 5995/126 a C 5995/143 v
k.ú. Tlmače vo vlastníctve žiadateľa, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny
v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) a § 17 vyhlášky č. 24/2003 Z.z, ktorou sa vykonáva zákon č.
543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.
Uvedeným dňom bolo začaté konanie v predmetnej veci.
Mesto Tlmače v súlade s ustanovením § 18 a 21 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších
zákonov oznamuje začatie správneho konania známym účastníkom a súčasne nariaďuje k prejednaniu
predloženého návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnou ohliadkou na deň
15.07.2014 (Utorok) o 09,30 hod.
so zrazom na mieste výrubu
Do podkladov je možné nahliadnuť pred dňom ústneho konania na Mestskom úrade v Tlmačoch , na oddelení
výstavby a ochrany životného prostredia, č. dverí 206, a pri ústnom pojednávaní.
V prípade, že sa niektorý z účastníkov konania nechá zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú plnú moc
toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať.
Orgán ochrany prírody týmto upovedomuje o začatí konania združenia s právnou subjektivitou, ktoré o to
písomne požiadali v súlade s §82 ods.6 citovaného zákona. Tieto sa môžu v súlade s ustanoveniami §82 ods.3
citovaného zákona do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia na internetovej stránke www.mestotlmace.sk, písomne
alebo elektronicky prihlásiť za účastníka konania.

Na konanie sa pozývajú:
1.Peter Šabík Palárikov rad 13, 93 526 Starý Tekov.

Ing.Július Bizoň
primátor mesta
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