
OBEC ČASTÁ 

 HLAVNÁ 168/65,  900 89 ČASTÁ 

 

 
                                                 O Z N Á M E N I E 
             

      Váš list zo dňa              Naša značka              Vybavuje   Dátum 

      23.01.2023                          56/2023- 203                                     Ing. Krchnáková               01.02.2023 

 
    Obec Častá, ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany drevín podľa § 69 ods. 1 

písm. a) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení, v súlade s § 3 ods. 6 zákona č. 

71/1967 Zb. o správnom konaní, v znení neskorších predpisov a v zmysle § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. 

o ochrane prírody a krajiny v platnom znení (ďalej len „zákon“) 

 

                                                               oznamuje, 

 

že na základe žiadosti žiadateľa  bolo  začaté správne konanie, vo veci udelenia súhlasu 

                                                          

                                                    na výrub 6 ks stromov, 

 

- 4 kusy druhu smrek s obvodmi kmeňa 150 cm, 130 cm, 85 cm, 137 cm  meraných vo výške 130 cm nad 

zemou,  ktoré sa nachádza na pozemku  registra „C“ parcelné číslo 6/2,  k.ú.  Častá, 

- 1 ks druh smrek s obvodom kmeňa 150 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, ktorý sa nachádza na 

pozemku registra „C“ parcelné číslo 6/1, k.ú. Častá, 

- 1 ks jabloň s obvodom kmeňa 58 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, ktorá rastie na pozemku 

registra „C“ parcelné číslo 6/1, kú. Častá. 

 

Ako dôvod výrubu dreviny žiadateľ uviedol:  

 

     Smreky rastú v tesnej blízkosti bytových domov, nebezpečne sa nakláňajú, sú staršie, zvyšuje sa ich 

obsýchanie, padajúce konáre a  naklonenie drevín ohrozujú bezpečnosť obyvateľov a stavieb.  

     Jabloň je veľmi stará, vyschnutá, bráni prístupu nákladných vozidiel na pozemok k stavbe, ktorá sa bude 

opravovať. 

  

Účastníkom konania je podľa zákona aj fyzická osoba, občianska iniciatíva alebo právnická osoba, ktorej toto 

postavenie vyplýva zo zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov alebo ktorá spĺňa podmienky ustanovenia § 82 ods. 3 zákona. 

Určená lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania 

v predmetnom správnom konaní podľa § 82 ods. 7 zákona je sedem pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto 

oznamu na www.casta.sk. E-mailova adresa, na ktorú je možné doručiť potvrdenie záujmu o účasť v konaní je 

podatelna@casta.sk.                

                                      

  

   

                             
PhDr. Mgr. František Kašický, PhD., MBA, LL.M. 
                    starosta obce Častá  
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