Obec Tepličky
Spoločný obecný úrad so sídlom v Leopoldove
Hlohovská cesta 104/2, Leopoldov
Kontaktná adresa: Podzámska 39, 920 01 Hlohovec
__________________________________________________________________
č. AM/574/2017
v Hlohovci 23.10.2017
Vec: Upovedomenie účastníkov konania o začatí konania podľa § 18 zákona č.71/1967
Zb. o správnom konaní (ďalej správny poriadok –SP) v znení neskorších predpisov

Upovedomenie
Obec Tepličky ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach
ochrany prírody podľa § 64 ods.1, písm. e) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody
a krajiny v znení neskorších predpisov /ďalej len zákon/ a podľa § 2 písm. f) zákona
č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na
vyššie územné celky na základe žiadosti Michala Rosypala, Tepličky 73, 920 66
Tepličky o povolenie výrubu drevín zo dňa 18.10.2017 v zmysle § 14 zákona č.
71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny
poriadok - SP) ste účastníkom tohto konania a podľa § 15 SP zúčastnenou osobou,
I. týmto Vás o začatí konania v zmysle § 18 ods. 3 upovedomujeme a dňom podania
žiadosti začalo konanie vo veci:
Navrhovateľ: Michal Rosypal, Tepličky 73, 920 66 Tepličky
Parc.č.: 529/35 register „C“, ostatná plocha v k.ú.: Tepličky
Predmet - návrh na výrub: 1 ks ringlota s obvodom kmeňa 120 cm, 2 ks ringlota
dvojstrom s obvodom kmeňa 73 cm a 73 cm.
Dôvod návrhu: Výstavba rodinného domu.
Pozemok je vo vlastníctve: Michal Rosypal, Tepličky 73, 920 66 Tepličky.
II. Obec Tepličky v súlade s § 69 zákona oznamuje začiatok konania dotknutým
orgánom štátnej správy a známym účastníkom konania, podľa §21 správneho poriadku
správny orgán nariadi ústne pojednávanie, ak to vyžaduje povaha veci. Do podkladov
žiadosti je možné nahliadnuť na Spoločnom obecnom úrade so sídlom v Leopoldove,
konktatná adresa: Podzámska 39, Hlohovec, tel. 033 381 35 00, mail:
anton.mutkovic@hlohovec.net
IV. Podľa §82 ods. (7) zákona orgán ochrany prírody povinne zverejňuje na svojej
internetovej stránke informáciu o začatí každého správneho konania, v ktorom môžu byť
dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené týmto zákonom. Súčasťou tejto
informácie je údaj o lehote, ktorú určil na doručenie písomného alebo elektronického
potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní, ktorá nesmie byť
kratšia ako päť pracovných dní od zverejnenia informácie.
V. Určená lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť
účastníkom konania v predmetnom správnom konaní podľa § 82 ods. 7 zákona je päť
pracovných dní od dňa zverejnenia tohto oznamu na www.teplicky.sk

Ing. Mária Janičková
starostka obce
určený správny orgán

Michal Rosypal, Tepličky 73, 920 66 Tepličky– navrhovateľ
Obec Tepličky - mailom

