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Váš list čislo/zo dňa

Vec
Správa o doterajšom hospodáreni a o určeni zásad na vyhotovenie programu starostlivosti o lesy pre lesný celok
Prečin - oznámenie
Okresný úrad Trenčin, odbor opravných prostriedkov, referát lesného hospodárstva (d'alej len „úrad"), ako prislušný orgán štátnej správy lesného hospodárstva na konania súvisiace so zabezpečenim a organizáciou vyhotovenia
programu starostlivosti o lesy (cralej len „PSL") a jeho schvarovanim podra § 59 pism. i) zákona Č. 326/2005 Z. z.
o lesoch v zneni neskoršich predpisov (d'alej len ..zákon o lesoch") a podl'a * 4 ods. 2, ods. 4 zákona č. 180/2013
Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a dopineni niektorých zákonov v znerti neskoršich predpisov,
v súladc s * 41 ods. 8 zákona o lesoch
oznamujc
právnickej osobe podra § 38 ods. 2 zákona o lesoch, dotknutým orgánom štátnej správy (štátna správa ochrany prírody a krajiny, štátna vodná správa), právnickým osobám a fyzickým osobám, ktorých práva mňžu byf vyhotovenim
PSL dotknuté, odborným lesným hospodárom, že:
do Správy o doterajšom hospodáreni a o určeni zásad na vyhotovenie programu starostlivosti o lesy na obdobie
rokov 2023 — 2032 pre lesný celok Frain (cralej len ,Správa"), ktorú vypracoval vyhotovovatel' PSL: EuroForest,
s.r.o., Toporová č. 26 Zvolen 960 01,
mňžu nahliadnuf na webovcj stránke Okresného úradu Trenčin, odboru opravných prostriedkov: www.minv.sk /
Okresné úrady/ Klientske centrá/ Trenčiansky Icray Trenčin/ Opravné prostriedky/ ĹJradná tabura/ Verejné vyhlášky
a oznamy referátu lesného hospodárstva, alebo na nižšie uvedenom linku:
https://www.minv.sk/?okresne-urady-klientske-centra&urad=12&odbor=13&sekcia=uradna-tabula#popis
Na elektronickej úradnej tabuli úradu sú zverejnené taktiež:
- Modely hospodárenia pre lesný celok Prečin
- Prehrad JPRL navrhovaných na vyhlásenie za lesy ochranné.
Ĺlrad zároveň vyzýva označené dotknuté orgány štátnej správy, fyzieké a právnické osoby, ktorým sa oznámenie
doruči, na predloženie pripomienok a požiadaviek k Správe na vypracovanie polcynov na vyhotovenie PSL (ktoré
ešte nie sú v Správe uvedené), v lehote do 15 dni od doručenia tohto oznamu.
Pripomienky a požiadavky k Správe je potrebné doručif Okresnému úradu Trenčin, odboru opravných prostriedkov,
referátu lesn6ho hospodárstva, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčin, pripadne zaslaf elektronicky na emailovú adre-
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su: katarina.pivarciova@minv.sk Podra § 41 ods. 8 zákona o lesoch na pripomicnky a požiadavky, ktorč nebudtí
predlokné v určenej lehote sa nebude prihliadaf.
Úrad d'alej právnickej osobe podl'a § 38 ods. 2 zákona o lesoch, dotknutým orgánom štátnej správy, fyzickym a
právnickym osobám, odbornym lesnym hospodárom oznamuje, že:
Správa a riadne predloženč pripomienky a požiadavky k Správe, bud' prerokovanč za ričasti dotknutych orgánov
štátnej správy, dotknutých fyzickych a právnických os6b, odbornych lesných hospodárov

dria 19. mája 2022
v aule Okresného úradu Považska Bystrica, na prizemi pri vchode do klientskeho centra
so začiatkom o 10,00 hodine.

Podra § 41 ods. 9 zákona o lesoch o výsledkoch prerokovania Správy, pripomienok a požiadaviek k Správe, rirad
vyhotovi protokol, ktorý bude obsahovaf pokyny na vyhotovenie PSL a termin predloženia návrhu PSL schvarujúcemu orgánu štátnej správy lesného hospodárstva. Protokol nebude dotknutym orgánom štátnej správy, právnickym
osobám a fyzicicým osobám, ktorych práva m6žu byf vyhotovenim programu starostlivosti dotIcnuté, odbornym
lesným hospodárom a ostatným ričastnikom prerokovania Správy zasielaný poštou, ale bude zverejnený na webovej
stránke Okresnčho riradu Trenčin, odboru opravnych prostriedkov: www.minv.sk /Okresné úrady/ Klientske central
Trenčiansky lcraj/ Trenčin/ Opravné prostriedlcy/ úradná tabura/ Verejné vyhlášky a oznamy referátu lesného hospodárstva, alebo na nižšie uvedenom linku:
https://www.minv.skflokresne-urady-klientske-centra&urad=12&odbor=13&sekcia=uradna-tabula#popis
Podra § 41 ods. 10 druhá veta zákona o lesoch na pripomicnky a požiadavky podl'a odseku 8 uplatnené po vyhotoveni
protokolu sa nebude prihliadat'.

Doručuje sa verejnou vyhláškou podl'a § 67 ods. 2 zákona o lesoch, všetkYim tleastnikom konania: vlastnikom lesov,
obhospodarovatel'om lesov, správcom lesov, ktorých práva m6žu byt' vy-hotovenim programu starostlivosti o lesy
pre lesný celok Prečin na obdobie rokov 2023-2032 dotknutč:
APPERINOMINIIIIPM

Doručuje sa elektronicky ako verejná vyhláška so žiadosfou o zverejnenie na úradnej tabuli obce (po uplynuti 15 driovej vývesnej lehoty s vyznačenim dátumu vyvesenia a zvesenia, pečiatkou a podpisom vratif na OU Trenčin, 00P,
Hviezdoslavova 3, 91101 Trenčin): Bodiná, Čelkova Lehota, Domaniža, Kostolec, Malé Lednice, Plevnik-Drienovč, Počarová, Podskalie, Považska Bystrica, Prečin, Sadočné, Vrchteplá, Záskalie, Verká Čierna.
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