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OKRESNY URAD PRESOV
ODBOR OPRAVNÝCH PROSTRIEDKOV
Námestie mieru č. 3, 080 Ol Prešov
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Rozdeľovník
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Váš list/ číslo/ zo dňa

Naše číslo
OU-PO-OOP4-2022/002966-I

Vybavqje!linka
Ing, Madzin

Prešov
01 .06.2022

Vec
Výzva na vyjadrenie
Okresný úrad Prešov, odbor opravných prostriedkov (ďalej len "správny orgán") ako
príslušný správny o.rgán na schválenie programu starostlivosti o lesy podľa § 41 ods. l3
zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch v znení neskorších predpisov a na vyhlásenie lesov
ochranných podľa § 16 ods. l zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch v znení neskorších
predpisov, Vám podľa § 33 ods. 2 zákona č. 7111967 Zb. o správnom konaní v znení
neskorších predpisov d.á va možnost' vyjadrit' sa k podkladu rozhodnutia vo veci schválenia
programu starostlivosti o lesy (roky platnosti 2022-2031) a kategorizácie lesov na Lesnom
celku (LC)
- Lesy Cemjata.
Zároveň Vám dáva možnosť vyjadriť sa k spôsobu zistenia podkladov k rozhodnutiu,
prípadne navrhnúť a doplniť podklady rozhodnutia.
Vyjadrenie doručte v písomnej forme na správny orgán v termíne do 23.06.2022, dotknuté
orgány štátnej správy doručia záväzné vyjadrenie do 30 dní od doručenia návrhu (v zmysle §
41 ods. 16 zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch), v ktorom kontrolujú splnenie pripomienok
a požiadaviek uplatnených podľa § 41 ods. 8 zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch v znení
neskorších predpisov.
Podklady k rozhodnutiu sa nachádzajú na správnom orgáne (elektronická podoba).
Účastníci konania, zúčastnené osoby a dotknuté orgány štátnej správy môžu nazerat' do spisov
(oboznámenie sa s podkladom rozhodnutia) počas pracovných dní odo dňa doručenia výzvy
do 23.06.2022 v čase od 8)00 do 14,00 hod. na správnom orgáne, Námestie mieru č.3, po
telefonickom dohovore na tel. čísle 051/7082341.

S pozdravom

JUDr. Róbert Baran
vedúci odboru
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Rozdeľovník

Doručuje

sa:

l. Úradná tabul'a Okresného úradu Prešov, Námestie mieru . č.3 -vyvesenie na úradnej tabuli
v súlade s § 67 ods. 2 zákona o lesoch a § 26 zákona č. 7111967 Zb. o správnom konaní
v znení neskorších predpisov
2. Centrálna elektronická úradná tabuľa.
3. Webová stránka Okresného úradu Prešov : http://www.minv.sk/?uradna-tabu laobvodneho-uradu-presov
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