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Vec:   oznámenie o začatí správneho konania 
 
  
 Obec Stará Myjava, v zastúpení starostom obce, ako orgán štátnej správy 
v prvom stupni vo veciach ochrany prírody podľa § 2 písm. f) zákona 416/2001 Z. z. 
o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie 
územné celky a § 69 písm. a) a i) zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody 
a krajiny Vás v zmysle § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 
 
 

u p o v e d o m u j e 
o začatí správneho konania 

 

4. 11. 2021 vo veci zmeny rozhodnutia č. j. Výst. 182/2007-R zo dňa 14. 3. 2007.  
 

Predmetom konania je žiadosť o zmeny rozhodnutia - súhlasu na umiestnenie 
výsadby drevín a ich druhové zloženie za hranicami zastavaného územia obce v k.ú. 
Stará Myjava. Predmetom žiadosti je zmena počtu drevín, druhového zloženia, zmena 
pozemkov a žiadateľa. 
 
 Obec Stará Myjava podľa § 21 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. a v súlade s  § 59 
ods. 3 zákona 543/2002 Z. z. 
 

n a r i a ď u j e 
ústne pojednávanie spojené s miestnou ohliadkou, 

 
 

ktoré sa uskutoční dňa 23. 11. 2021 (utorok)  o 1000 hod. so zrazom na Mestskom 
úrade Myjava, v malej zasadačke, č. dverí 211. 
  
 
Upozornenie: 
 
  

Účastníci konania môžu svoje pripomienky a návrhy uplatniť najneskôr na 
ústnom pojednávaní. Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na Mestskom 
úrade Myjava, oddelenie výstavby a životného prostredia, č. d. 219. 
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 Ak sa necháte zastupovať, treba na správnom orgáne predložiť písomné 
splnomocnenie alebo vyhlásenie do zápisnice. 
 
 
 
 
 
 
                    Ing. Jana Cablková 
                        vedúca oddelenia 

         výstavby a ŽP 

 
 
 
 
Doručí sa: 

1. Milan Chlebík, 906 21 Jablonka č. 49 
2. TRASNSPORT Chlebík s. r. o., Jablonka 49, 906 21 


