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OZNÁMENIE   o začatí konania v zmysle § 47 ods.3) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane 

prírody a krajiny  

       

       Žiadateľ, Zelené Vlčince s.r.o., IČO: 47198117, Poštová 1, 010 08 Žilina, podal dňa 

26.01.2022 na Mestský úrad v Žiline, odbor správy verejného priestranstva a životného 

prostredia, žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 3 ks drevín druhu vŕba, javor, myrabelka a 450 

m2 krovitého porastu na parc. č. 7637/1 a 7637/5 k.ú. Žilina a 7 ks drevín druhov javor, 

myrabelka, vŕba, breza a 276 m2 krovitého porastu na parc. č. 7640/16 a 7640/3 k.ú. Žilina, 

rastúce mimo les v zmysle § 47 ods. 3) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny. 

Vlastníkom pozemkov parc. č. 7637/1 a 7637/5 k.ú. Žilina je Mesto Žilina, Námestie obetí 

komunizmu 1, 011 31 Žilina. Vlastníkom pozemkov parc. č. 7640/16 a 7640/3 k.ú. Žilina je 

Zelené Vlčince s.r.o., Poštová 1, 010 08 Žilina. Dôvod výrubu je uvedený, že dlhodobo 

neudržiavané plochy sa plánujú revitalizovať, aj na základe podnetov od obyvateľov 

priľahlého bytového domu.                       

     Tunajší správny orgán, vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy, Mesto Žilina, 

Mestský úrad Žilina, odbor životného prostredia - na úseku štátnej správy ochrany prírody 

a krajiny v súlade s ustanovením § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní oznamuje 

začatie konania.   

    V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení 

neskorších predpisov, zverejňuje Mesto Žilina, Mestský úrad Žilina, odbor životného 

prostredia túto informáciu o začatí správneho konania na svojej internetovej stránke 

(www.zilina.sk). Zároveň určuje lehotu 5 pracovných dní od zverejnenia informácie na 

doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania 

v začatom správnom konaní.  
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