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Vec
Verejná vyhláška.
Oznámenie o zahájení konania a pozvanie na miestne šetrenie.

Okresný úrad Skalica, odbor starostlivosti o životné prostredia (ďalej len „OÚ Skalica, OSŽP“) ako príslušný
orgán štátnej správy podľa § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o
zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle § 68 písm. c) zákona č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny v
znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) na základe žiadosti pre žiadateľa Železnice SR, Klemensova 8, 813
61 Bratislava v zastúpení spoločnosti REMING CONSULT a.s., Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava (ďalej len
„žiadateľ“) a v súlade s ustanovením § 47 ods. 3 zákona a § 18 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení
neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“)

o z n a m u j e

začatie správneho konania dňa 27.12.2021 vo veci vydania súhlasu na výrub drevín a krovitých porastov v k.ú.
Brodské z dôvodu realizácie stavby „ŽSR, Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/
ČR.

Oznam o začatí konania bol zverejnený v zmysle § 82 ods. 7 na webovom sídle Okresného úradu Skalica, odbor
starostlivosti o životné prostredie, sekcia - správne konania. Občianske združenia podľa § 82 ods. 3 zákona
neoznámili účasť v konaní v stanovenej lehote.

OÚ Skalica, OSŽP nariaďuje zmysle § 21 a 26 správneho konania ústne pojednávanie spojené s obhliadkou drevín
a krovitých porastov dňa 28.01.2022 (piatok) o 10:00 hodine. Stretnutie účastníkov konania bude na obecnom úrade
v Brodskom, Školská 1030/2.

V zmysle § 33 ods. 2 správneho poriadku je správny orgán povinný dať účastníkom konania a zúčastneným
osobám možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia,
prípadne navrhnúť jeho doplnenie. Na základe toho môžete do podkladov rozhodnutia nahliadnuť do dňa ústneho
pojednávania na Okresnom úrade Skalica, odbor starostlivosti o životné prostredie.

Účastníci konania môžu svoje pripomienky a námietky uplatniť na ústnom pojednávaní.

Ak sa necháte v konaní zastupovať, predloží Váš zástupca písomnú plnú moc.
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Obec Brodské zabezpečí v zmysle § 26 ods. 2 správneho poriadku vyvesenie tohto oznámenia na úradných tabuliach
obce dňom doručenia po dobu 15 dní. Deň vyvesenia a zvesenia na vyhláške potvrdiť a zaslať na Okresný úrad
Skalica, odbor starostlivosti o ŽP. Deň zvesenia verejnej vyhlášky je dňom doručenia.

Vyvesené dňa: Zvesené dňa:

RNDr. Jarmila Tyrschelová
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky
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