
 

Obec Bžany 
Č.j. 2020/197                                                                                          Stropkov, 09. 09. 2020  

Vybavuje: Spoločný obecný úrad pri OcÚ Vyšná Olšava so sídlom v Stropkove, ul.  

                 Hviezdoslavova 7,  091 01 Stropkov 

                 Bc. Petričková V.  054 4795699) 

 

 

 

 

 

VEC 

Gréckokatolícka cirkev, Farnosť Lomné, Lomné č. 67 

- žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín 

- oznámenie o začatí správneho konania a pozvanie na ústne pojednávanie spojené 

s miestnou obhliadkou 

 

 

Oznámenie 
 

      Dňa 07. 09. 2020 bolo na tunajšom úrade - Obci Bžany, zaregistrované podanie žiadateľa- 

Gréckokatolícka cirkev, farnosť Lomné, Lomné č. 67, ktorá požiadala o vydanie súhlasu na 

výrub drevín, ktorých výrub si vyžaduje súhlas príslušného správneho orgánu na ochranu 

prírody a krajiny v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z.. Predmetom žiadosti na výrub drevín sú 

dreviny rastúce na  pozemku parc. č. KNC 2,  s druhom pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, 

k. ú. Valkov, s druhom drevín: 

Jaseň štíhly– počet  3 kusy s obvodom kmeňov meraných vo výške 130 cm nad   

                                                        zemou  130cm , 130cm, 180 cm.  

Dôvod výrubu: 

Stromy určené na výrub sú v zlom zdravotnom stave – suché, narušená statika, ohrozujú stavbu 

chatky, a chrám vrátane hrobov, ako aj ľudí zdržiavajúcich sa v okolí chrámu. 

       Obec Bžany, ako príslušný orgán ochrany prírody a krajiny podľa § 2 písm. f/ zák. č. 

416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie 

územné celky a § 64 ods. 1 písm. e/ zák. č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, zvoláva 

ústne pojednávanie spojené s miestnou obhliadkou krovín, ktoré sa majú vyrúbať, na deň 

                                                21. 09. 2020 o 9.00 hod., 
so stretnutím prizvaných na Spoločnom obecnom úrade v Stropkove. 

     Ak sa  niektorý účastník konania nechá zastupovať, musí jeho zástupca predložiť písomnú 

plnú moc s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať. 

 

 

 

                                                                                                                 Ladislav Vrabeľ 

                                                                                                               starosta Obce Bžany 

                                                                                                           



  

 

Oznámenie sa doručí: 

1. Gréckokatolícka cirkev, farnosť Lomné, Lomné č. 67 

2. Krajský pamiatkový úrad Prešov, Hlavná, Prešov 

 

 

 

 

 

Oznámenie zverejnené dňa 09. 09. 2020, potvrdil starosta obce Bžany: 

 

 

 

 

 

 

 


