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OBEC LOZORNO
Obecný úrad, Hlavná 1, 900 55 LOZORNO

Váš

list/značky

Naša značka
OU—VOL—2019/159

Vybavuje
Bc Voltnerová

Lozorno
13 03 2019

Vec: Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín
rastúcich mimo lesa v k.ú. Jablonové.

Obec Lozorno ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody
podľa ~ 2 písm. I) zák.č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pósobností z orgánov štátnej
správy na obce a na vyššie územné celky a na základe Určenia príslušnosti obce pri
rozhodovaní o výrube drevín Okresným úradom Malacky č. OU-MA-OSZP
2018/002200/GAM zo dňa 24.01.2018, v zmysle * 69 ods. 1 písm. d) zák.č. 543/2002 Z.z.
o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a v zmysle vyhlášky Č. 24/2003 Z.z.,
ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z. o ocbrane prírody a krajiny v znení neskorších
predpisov, v súlade s ustanovením * 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
v znení neskorších predpisov týmto
oznamuje

začatie konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa v k.ú. Jablonové,
na pozemku parc.č. 599 203 registra „E“, ktoré sa nachádzajú v intraviláne obce Jablonové na
základe žiadosti obce Jablonové, Obecný úrad Jablonové 197, 90054 Jablonové zo dňa
12.03.2019.
Písomné alebo elektronické potvrdenie záujmu byt‘ účastníkom konania v začatom správnom
konaní podl‘a ~ 82 ods. 3 zák.č. 543/2002 Z.z. je potrebné doručit‘ správnemu orgánu do 5
pracovných
dní odo dňa zverejnenia písomne alebo e-mailom na adresu :
voltnerova(~lozorno. sk.

Mgr. Luboš Tvrdoň,
starosta obce Lozorno

Telefón: 02/69 204 311
E-mail:
obec@lozomo.sk
web : www.lozomo.sk

Bankové spojenie: Prima Banka
IBAN : SK34 5600 0000 0032 0374 7001

Doručuje sa:
1. Obec Jablonové, Obecný úrad Jablonové 197, 90054 Jablonové
2.Tu

Informácia o začatí konania sa podl‘a *82 ods. ods. 7 .z. Č. 543/2002 Z.z. v znení neskorších
predpisov zverejňuje na internetovej stránke obce Lozorno dňa 13.03.2019.

