Oznámenie o výrube drevín
podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny §47, odsek 7 o ochrane prírody a vyhlášky MŽP
SR č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o ochrane prírody a krajiny
A/ Údaje o žiadateľovi
Priezvisko a meno /názov / obchodné meno : Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja,
Trvalý pobyt / sídlo : Brnianska 3, 91105 Trenčín, - stredisko Prievidza, Priemyselná 4
B/ Údaje o pozemku, na ktorom drevina rastie
Katastrálne územie :, komunikácia
III1791 (III/064076) kat. Nováky, Lehota pod Vtáčnikom, Podhradie
km 0,0 - 1,0 , km 2,0-4,0
III1785 (III/050266) kat. Veľká Čausa, Brusno
km 0,0 - 1,3 – ľavá strana
III2171 (III/065033) kat. Ráztočno, Remata
km 6,6 – 9,8
III1775 (III/050063) kat. Bojnice, Kanianka,
km 2,2 – 4,3
III1796 (III/51819) kat. Klačno
km 1,5 – 8,2
III1797 (III/51822) kat. Nitrianske Pravno, Tužina
km 0,5 -1,3
II519 kat. Nitrianske Pravno, Vyšehradné
km 0,3 – 6,4
Druh pozemku : ostatné plochy , nádvoria a zastavané plochy, inžinierske siete, pozemné komunikácie
C/ Súhlas vlastníka, správcu, prípadne nájomcu /ak mu takéto oprávnenie vyplýva z nájomnej
zmluvy/ pozemku, na ktorom drevina rastie, ak žiadateľ nie je jeho vlastníkom /správcom, nájomcom/
Stanovisko vlastníka, správcu, nájomcu: Vypílenie z hľadiska údržby cestných komunikácii, dreviny
vyrastajú v odvodňovacej priekope, bránia jej funkčnosti a údržbe, alebo zabraňujú rozhľadu a bezpečnosti
premávke na pozemných komunikáciách, ohrozujú účastníkov cestnej premávky.
1. Doklady podľa písmena B/ a C/ sa nevyžadujú v prípade žiadosti o vydanie súhlasu na výrub dreviny z dôvodu
umiestnenia líniovej stavby v mierke najmenej 1: 10 000 s vyznačením lokality, kde drevina rastie.
2. Doklady podľa písmena C/ sa nevyžadujú v prípade žiadosti o vydanie súhlasu na výrub dreviny v rámci údržby
brehových porastov vodných tokov, ak je žiadateľom správca vodného toku.

D/ Špecifikácia dreviny, ktorá sa má vyrúbať
Stromy /v prípade nedostatku miesta uveďte špecifikáciu dreviny na osobitnej prílohe/
Náletové dreviny, (Hrab, Jelša, Vŕba, Topol, Javor, Lieska, Pajavorček, Agát) a kroviny.

III1791- topol 50ks, jelša 30ks, nálety, krovie 1000m2
III1785- slivky 10ks, jabloňe 15ks, vŕby 5ks, topoľ jelša nálety 30ks krovie 300m2
III2171- jelša 20ks, topol 5ks, borovica 20ks, mladina + kríky 300m2
III1775- smreky borovica 30ks, jelša 20ks, vŕba 10ks, 120m2 krovie
III1796- smreky 12ks, slivka, čerešňa + kríky 300m2
III1797- jabloň 10ks, vŕby 5 ks + kríky 500m2
II519- Agáty 40ks, Borovice 20ks, + 2000m2 krovie 2m od telesa CK
E/ Odôvodnenie žiadosti
Vypílenie z hľadiska údržby cestných komunikácii, dreviny vyrastajú v odvodňovacej priekope, bránia jej
funkčnosti a údržbe, alebo zabraňujú rozhľadu a bezpečnosti premávke na pozemných komunikáciách,
ohrozujú účastníkov cestnej premávky.
F/ Termín výrubu
Predpokladaný termín výrubu do – 31.3.2016
G/ správny poplatok uhradený:
Na žiadateľa sa vzťahuje oslobodenie podľa § 4 zákona NR SR č. 145/1995 Z.z.

V Prievidzi dňa 9.2.2016

Vnučko Lukáš , stredisko Prievidza
podpis žiadateľa
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