OBEC ČIČMANY, 01315 Čičmany č. 166
Č.j. 130-129 -101/2014/Du

Čičmany 17.3.2014

ROZHODNUTIE
Obec Čičmany ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody
a podľa § 2, písm f) zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov
štátnej správy na obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov (ďalej len správny
orgán) a § 69 ods. 1 písm. a),d)a h) a § 82 ods. 3 zákona NR SR č. 543/2002 z.z. o ochrane
prírody a krajiny v platnom znení , podľa § 29 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom
konaní v znení neskorších predpisov
prerušuje
konanie vo veci podania Urbáru a pasienkového spoločenstva, pozemkového spoločenstva
Čičmany , IČO 31931146. Predmetom žiadosti, ktorá bola podaná dňa 10.3.2014 č.j.
101/2014/Du je vydanie súhlasu na výrub drevín na parcelách CKN
5764/1,5765/2,5766/7,5566/5,5566/12,5566/3,5566/2,5566/6, 5566/4
Odôvodnenie

Dňa 5. 3. 2014 požiadal Urbár a pasienkové spoločenstvo, pozemkové spoločenstvo Čičmany
IČO : č.j 101/2014/Du obec Čičmany o vydanie súhlasu na výrub drevín na predmetných
pozemkoch, že v minulosti toto územie tvorili historicky trávne porasty, kde sa pásol
dobytok a domáce zvieratá. V súčasnosti je celý porast zarastený vŕbami , kríkmi, tŕním a celá
dolina – predmetné parcely sú zaburinené . Urbár a pasienkové spoločenstvo , pozemkové
spoločenstvo Čičmany má záujem tieto pozemky obhospodarovať, vrátiť im historicky
pôvodný vzhľad a na parcele CKN 5566/8 v jednej časti v budúcnosti vybudovať protipožiarnu
nádrž, ktorá bude slúžiť aj ako napájadlo pre zver a hniezdenie vtáctva.
Dotknuté pozemky , kde Urbár a pasienkové spoločenstvo a pozemkové spoločenstvo na
základe žiadosti plánuje rozsiahly výrub drevín sa nachádzajú v CHKO Strážovské vrchy,
v navrhovanom Území európskeho významu Strážovské vrchy SKÚEV0256, v Chránenom
vtáčom území Strážovské vrchy SKCHVFÚ028, v regionálnom biocentre Rbe 37 Lúky pri
Rajčianke 2, ktoré predstavujú nivné lúky s bohatým výskytom Trollius altissimus
a v genofondovej lokalite ZA99 Vlhké lúky pri Rajčianke 2 vrátane brehových porastov rieky
Rajčianky (podľa aktualizovaného R-USES okresov Žilina, Bytča a Kysucké Nové Mesto,
SAŽP,2006) v tomto území platí II. stupeň ochrany podľa zákona NR SR č. 543/2002 Z.z.
o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Z uvedeného dôvodu obec
Čičmany požiadala o stanovisko k žiadosti Urbáru a pasienkového spoločenstva,
pozemkového spoločenstva Čičmany Správu chránenej krajinnej oblasti Strážovské vrchy
listom č.j. 101/1/2014 zo dňa 10.3.2014.
Z dôvodu, že predmetné pozemky sa nachádzajú v území NATURA 2000 Správa CHKO
Strážovské vrchy k objektívnemu posúdeniu žiadosti žiadateľa , v stanovisku Správy CHKO
Strážovské vrchy č.j. CHKOSV/78/14 zo dňa 14.3.2014 , požaduje od žiadateľa predložiť

spracovaný projekt odstraňovania drevín, v ktorom bude uvedená podrobná inventarizácia
drevín (druh dreviny, obvod kmeňa vo výške 130 cm nad zemou) so zákresom do mapových
podkladov, postup ako aj obdobie ich odstraňovania (podmienené vyhláškou- mimovegetačné
obdobie, nepoškodenie pôdneho krytu – zamrznutá pôda) ako aj návrh následného
obhospodarovania a využívania pozemkov v nive Rajčianky. Samotnú žiadosť žiadateľa
nemôže CHKO Strážovské vrchy v tomto prípade považovať za projekt.
CHKO Strážovské vrchy upozorňuje žiadateľa, že údržbu brehových porastov má
v kompetencii správca toku , ktorý má oznamovaciu povinnosť, z čoho vyplýva , že projekt
nebude obsahovať dreviny, ktoré tvoria súčasť brehových porastov.
V tomto štádiu správneho konania je na základe vyššie uvedených skutočností potrebné
k žiadosti doplniť spracovaný projekt zo strany žiadateľa – Urbáru a pasienkového
spoločenstva a pozemkového spoločenstva Čičmany .
Orgán štátnej správy na základe uvedeného vyzval žiadateľa listom č.j. 121-101/2014/Du o
odstránenie nedostatkov (teda doložiť spracovaný projekt dotknutého územia v zmysle
požiadaviek Správcu CHKO Strážovské vrchy)
V konaní sa podľa § 29 ods. 4 zákona č.71/1967 o správnom konaní v znení neskorších
predpisov, bude pokračovať po doplnení podania.
Poučenie
Proti rozhodnutiu o prerušení konania sa podľa § 29 ods. 3 zákona č. 71/1967 o správnom
konaní v platnom znení nemožno odvolať. V prípade, že nedostatky podania nebudú v určenej
lehote odstránené, konanie bude podľa § 82 ods. 9 písm a) zákona č. 543/2002 Z.z.
o ochrane prírody a krajiny zastavené.
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