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Vec:
Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho rokovania
Ladislav Malec, Pri potoku 43/7, Rohožník, podal dňa 24.2.2015 na obec Rohožník, žiadosť o vydanie
súhlasu na výrub stromov rastúcich v záhrade pri ich RD č. 43 – 1 ks jedľa a 1 ks smrek rastúce na pozemku
parcela č. KN C 191/3 k. ú. Rohožník vo vlastníctve Ladislava Malca a manž. Boženy Malcovej, obaja bytom
Pri potoku 43/7 Rohožník, v zmysle § 47 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších
predpisov (ďalej len zákon) a § 17 vyhlášky č. 24/2003 Z.z, ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z.
o ochrane prírody a krajiny.
Uvedeným dňom bolo začaté konanie v predmetnej veci. Keďže ste v zmysle § 14 zákona č. 17/1967 Zb.
o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov účastníkom tohto konania, týmto Vás
o začatí konania v zmysle § 18 ods. 3 správneho poriadku upovedomujeme a oznamujeme, že sa upúšťa od
ústneho pojednávania
Účastníci konania môžu svoje námietky k žiadosti uplatniť písomne, resp. ústne na Obecnom úrad
v Rohožníku č. dverí 8., najneskôr do 7 dní, v opačnom prípade nebudú vzaté do úvahy.
Orgán ochrany prírody týmto upovedomuje o začatí konania združenia s právnou subjektivitou, ktoré
o to písomne požiadali v súlade s §82 ods.6 citovaného zákona. Tieto sa môžu v súlade s ustanoveniami §82
ods.3 citovaného zákona do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia na internetovej stránke www.rohoznik.sk ,
písomne alebo elektronicky prihlásiť za účastníka konania.

S pozdravom
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