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OU-PD-OSZP-2022/009365-029

Vybavuje/linka
Mgr. Juraj Matiaško/

0961572973

Prievidza
06. 10. 2022

Vec
VEREJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámenie o pokračovaní v konaní a nariadenie ústneho pojednávania vo veci žiadosti o vydanie súhlasu na zásah
do biotopu a súhlasu na výrub drevín v súvislosti s plánovanou výstavbou – Obchvat mesta Prievidza I. etapa, 2.
stavba – cesta v trase budúcej 1/64

Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len orgán ochrany prírody) ako príslušný
orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa § 1 ods. 1 a § 5 ods. 2 písm. a) zákona NR SR č. 525/2003
Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, podľa § 68 písm. c), m), v) a § 83 ods. 1 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane
prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon), na základe rozhodnutia Okresného úradu Trenčín,
odboru opravných prostriedkov č. OU-TN-OOP3-2022/029065-003 zo dňa 09.09.2022 právoplatné dňa 26.09.2022
oznamuje pokračovanie v správnom konaní vo veci žiadosti právnickej osoby Slovenská správa ciest, Miletičová 19,
826 19 Bratislava, IČO: 00003328, v zastúpení organizačnou zložkou Slovenská správa ciest, Investičná výstavba
a správa ciest, M. Rázusa 104/A 010 01, Žilina o vydanie súhlasu na ničenie biotopu európskeho významu Ls 1.3.
Jaseňovo-jelšové podhorské lužné lesy podľa § 6 ods. 2 zákona a žiadosti o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa §
47 ods. 3 zákona rastúcich v katastrálnom území Prievidza v súvislosti s realizáciou stavby „Obchvat mesta Prievidza
I. etapa, 2. stavba – MZ v trase budúcej 1/64“.

Orgán ochrany prírody podľa ustanovení § 21 ods.1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
v znení neskorších predpisov (ďalej len správny poriadok) n a r i a ď u j e ústne pojednávanie spojené s miestnou
ohliadkou v predmetnej veci. Ústne pojednávanie sa uskutoční

dňa 04.11.2022 (piatok) o 10:00 hod.

v zasadacej miestnosti Okresného úradu Prievidza, G. Švéniho 3H 971 01 Prievidza (so stretnutím na podateľni
klientskeho centra okresného úradu).

Účastníci konania môžu do podkladov rozhodnutia nahliadnuť na tunajšom úrade, po telefonickom dohovore
v úradných hodinách. Účastníci konania môžu svoje pripomienky a námietky uplatniť písomne alebo ústne do
zápisnice. Účastníci konania sú v priebehu konania povinní bezodkladne oznámiť orgánu ochrany prírody akúkoľvek
zmenu týkajúcu sa predmetu konania. Ak sa dá účastník konania zastúpiť, podpis splnomocniteľa v dohode o
plnomocenstve musí byť osvedčený podľa osobitných predpisov. Fyzické a právnické osoby sú povinné podať
vysvetlenie o skutočnostiach, ktoré majú význam pre konanie a rozhodnutie.
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Toto oznámenie sa doručuje účastníkom konania verejnou vyhláškou podľa § 84 ods. 6 zákona a podľa § 26 ods.
2 správneho poriadku. Doručenie verejnou vyhláškou sa vykoná tak, že sa písomnosť vyvesí po dobu 15 dní na
úradnej tabuli správneho orgánu, posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia, rozhodnutie sa zároveň zverejňuje na
webovom sídle Okresného úradu Prievidza, ako aj na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli a na dočasnej úradnej
tabuli správneho orgánu v dotknutej obci, ktorej sa konanie týka.

Vyvesené dňa: ........................... pečiatka, podpis: ........................................

Zvesené dňa: ........................... pečiatka, podpis: ........................................

Po uplynutí doby na vyvesenie orgán ochrany prírody žiada mesto Prievidza o následné vrátenie verejnej vyhlášky s
vyznačeným dňom vyvesenia a zvesenia na Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, Ulica
G. Švéniho 3H, 971 01 Prievidza.

Účastníci konania:

1. Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest, M. Rázusa 104/A 010 01, Žilina
2. Mesto Prievidza, Námestie slobody č. 14, 971 01 Prievidza
3. Združenie domových samospráv, o.z., Rovniankova 1667/14, 851 02 Bratislava
4. Fyzické a právnické osoby, ktorých vlastnícke práva alebo iné práva k dotknutým pozemkom môžu byť
rozhodnutím vo veci priamo dotknuté: katastrálne územie Prievidza KN-E parc. č. 3217, 3216, 3225/2; KN-C parc.
č. 1205/1, 1205/2, 1205/12; KN-C parc. č. 1193/8, 1193/9, 1201/14, KN-E parc. č. 2214/2, 2220/4, 2221/3, 2220/3,
2148/2, 2214/3, 3224/1, 3224/2, 2535/2, 2535/1, 2537; KN-C parc. č. 7756/29, KN-E parc. č. 2282/2, 2285; KN-C
parc. č. 210/116, 210/112, 370/55, 370/56; KN-C parc. č. 7756/23, 7756/27, 7774/9, 7771/87; KN-E 9-1121/102,
9-2232/202; KN-C 7771/89, 7795/19, 7795/27, 7795/29, 7771/91,7771/93, 7795/30, 7771/94, 7795/31, 7795/20,
7795/32, 7771/95, 7771/96, 7771/97, 7771/98, 7771/99, 7771/100, 7771/101.

Na vedomie
Štátna ochrana prírody Správa CHKO Ponitrie, Samova 3, 949 01 Nitra 1
Okresný úrad Trenčín, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Hviezdoslavova 0/3, 911 01 Trenčín 1

Ing. Darina Mjartanová
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Rozdeľovník k číslu OU-PD-OSZP-2022/009365-029

Slovenská správa ciest, M. Rázusa 104/A, 010 01 Žilina 1
Mesto Prievidza (OVM), Námestie slobody, 971 01 Prievidza 1
Združenie domových samospráv, o.z., Rovniankova 1667/14, Bratislava, 851 02 Bratislava - mestská časť Petržalka
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Ulica Kollárova 543/8, Trnava


