MESTO PREŠOV
Hlavná 73, Prešov

08001 Prešov

Spis Č. OŽPaOI/6050/1/2020/CB

v Prešove dňa: 15.5.2020

Informácia O začati konania

Mesto Prešov, ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany
drevín podl'a § 69 ods.1 písmo a), d) a e) zákona Č. 543/2002 Z. Z. o ochrane prírody
a krajiny v znení neskorších predpisov (d'alej len "zákon"), informuje o začatí správneho
konania podl'a § 82 ods. 7 zákona vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny/drevín na
pozemku vo vlastníctve mesta Prešov.
Stručný opis predmetu konania.
Žiadatel': Súkromná základná škola OSA, Mukačevská 1, 080 01 Prešov.
Oruh a počet kusov drevín:
smrek pichl'avý 4 ks s obvodom kmeňa 100 cm, 50 cm, 63 cm, 156 cm.
Pozemok, na ktorom drevina/dreviny rastie/rastú: parc. č. KNC 9204/158 v k. Ú. Prešov.

Oóvod výrubu: Stromy sú vysadené blízko budovy. Svojim vysokým vzrastom robia tieň
v budove, ihličie upcháva zvody na streche, to všetko spósobu]e d'alšie technické problémy
na budove. V prípade zlých poveternostných podmienok móžu stromy poškodiť budovu,
prípadne spósobit' ujmu na zdraví žiakov alebo zamestnancov. Ked'že sa tieto stromy
nachádzajú v átriách, plánujeme tieto átria revitalizovať, vytvoriť v nich oddychovú zónu
a prírodné laboratóriá, ktoré budú slúžiť vo výchovno-vzdelávacom procese (meteorologická
stanica, domčeky pre hmyz, umiestnenie vtáčích búdok, jazierko, bylinková záhrada,
skalka... )
Podl'a § 82 ods. 7 zákona, správny orgán určuje lehotu na doručenie písomného alebo
elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v tomto správnom konaní v zmysle § 82
ods. 3 zákona - do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia.
Termín zverejnenia: od 18.5.2020 do 25.5.2020
Žiadosť byť účastníkom v tomto správnom konaní je potrebné doručit':
Písomne na adresu: MsÚ v Prešove, Hlavná 73, resp. prostredníctvom
v Klientskom centre, Jarková č. 26, 080 01 Prešov,
alebo elektronicky v súlade s § 19 ods. 1 zákona
poriadok) v znení neskorších predpisov.
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