
Oznámenie o začatí konania na výrub drevín 

 

Obec Chmeľnica ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o 
správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 
14.03.2017 začala na základe žiadosti Mareka Jachmana, bytom Chmeľnica 149  konanie o 
vydanie súhlasu na výrub: 

� 45 ks jelša (Alnus) s obvodom kmeňa meraným vo výške 130 cm nad zemou 50 cm, 72 cm, 
72 cm,  83 cm, 64 cm, 66cm, 99 cm, 94 cm, 74 cm, 49 cm, 63 cm, 59 cm, 61cm, 73 cm, 51 cm, 
44 cm, 48 cm, 68 cm, 58 cm, 61 cm, 73 cm, 47 cm, 61 cm, 63 cm, 78 cm,  66cm, 99 cm, 94 cm, 
74 cm, 49 cm, 63 cm, 59 cm, 61cm, 70 cm, 51 cm, 43 cm, 48 cm, 68 cm, 58 cm, 61 cm, 73 cm, 
47 cm, 61 cm, 63 cm, 78 cm rastúce  na pozemku parc. č. KN–C 2609, druh pozemku ostatné 
plochy v k. ú. Chmeľnica 

� 2 ks vŕba (Salix) s obvodom kmeňa meraným vo výške 130 cm nad zemou 85 cm a 72 cm 
rastúca  na pozemku parc. č. KN–C 2609, druh pozemku ostatné plochy v k. ú. Chmeľnica 

a 

� 300 m 2  plošnej výmery krovitého porastu druhu trnka (Prunus spinosa) 

� 500 m 2  plošnej výmery krovitého porastu druhu lieska obyčajná (Corylus avellana) 

 
z dôvodu  zlého výhľadu  pri výjazde na komunikáciu, pri zhoršených poveternostných 
podmienkach ako je sneh a vietor sa drevinám lámu konáre, ktoré padajú na komunikáciu, 
získanie poľnohospodárskej pôdy a zamedzenie čiernych skládok v danej lokalite. 
 
Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom 
konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné 
doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných  dní odo dňa zverejnenia písomne alebo 
elektronicky na adresu obecchmelnica@slnet.sk 

Dátum zverejnenia: 

Dátum zvesenia. 

 

 

 

 

  

 

         

 


