
OKRESNÝ ÚRAD PREŠOV
odbor starostlivosti o životné prostredie

oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja
Nárnestie fieru 3, 080 01 Prešov

čs.: OU-PO-OSZPI-2017/034907-30/KlvI V Prešove dňa 06. 12. 2017

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Vec

Upovedomenie o odvolaní Dominika Baca, Alexandra Dubčeka 1252/2, 957 04 Bánovce nad
Bebravou zo dňa 01. 11. 2017 a o odvolaní Obce Zuberec, Hlavná 289, 027 32 Zuberec zo
dňa 09. 11. 2017 proti rozhodnutiu Okresného úradu Prešov, odboru starostlivosti o životné
prostredie č.s.;OU-PO-OSZP1-2017/034907-21/KM zo dňa 25. 10. 2017 avýzva na
vyjadrenie sa k odvolaníam

Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany
prírody a vybraných zložiek životného prostredie kraja (d‘alej len „okresný úrad v sídle
kraja“) prijal

• dňa 07. 11. 2017 odvolanie Dominika Baca, Alexandra Dubčeka 1252/2, 957 04
Bánovce nad Bebravou zo dňa 01. 11.2017 a

• dňa 20. 11. 2017 odvolanie Obce Zuberec, Hlavná 289, 027 32 Zuberec Zo dňa 09. 11.
2017 (ďalej len „odvolatelia“)

proti rozhodnutm Okresného úradu Prešov, odboru starostlivosti o životné prostredie č.s. :OU
PO-OSZP 1-2017/034907-21/KM-R zo dňa 25. 10. 2017 (ďalej len „napadnuté rozhodnutie“).

Predrnetným napadnutým rozhodnutím okresný úrad v sídle kraja, roZhodol v časti A.
napadnutého rozhodnutia o obrnedzení vstupu verejnosti do jednotlivých časti Tatranského
národného parku podl‘a 19 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z.Z. o ochrane prírody a krajiny
v znení neskorších predpisov (d‘alej len „zákon OPaK“) a to formou sezónnej uzávery
v určitých časových obdobiach a v určených častiach turistických chodníkov v území
Tatranského národného parku (d‘alej len „sezónna uzávera turistických chodníkov“)
a roZhodol v časti B. napadnutého rozhodnutia o odňatí odkladného účinku pňpadného
odvolania.

Tieto odvolania odvolatel‘ov nemajú odkladný účinok na platnost‘ napadnutého
rozhodnutia t.j. ustanovená sezónna uzávera určených častí turistických chodníkov na
území Tatranského národného parku platí tak, ako je uvedené vo výroku napadnutého
rozltodizutia.

Podľa ý 56 zákona č. 71/1967 Zb. o správnorn konaní v znení neskorších predpisov
‘ďalej len „ správny poriadok‘) správny orgán, ktorý napadmtté rozhodnutie vydal,
upovedorní ostatných účastníkov konania o obsahu podaného odvolania, vyzve jek aby sa
k nemzt vyJadriti, a podľa potreby doplní konaiiie vykonaním novo navrhnutých dókazov.

Okresný úrad v sídle kraja účastníkov konania o sezónnej uzávere turistických
chodníkov v zmysle 56 správneho poriadku upovedomuje o obsahu podaných odvolaní
odvolatel‘ov (zverejnené na http ://www.minv. sk!?uradna-tabula-obvodneho-uradu-presov)
a zároveň účastníkov predmetného správneho konania vyzýva, aby sa k uvedeným
odvolaniam prípadne vyj adrili, a to v lehote do 3 dní odo dňa doručenia tohto
upovedomenia o podaní odvolaní proti napadnutému rozhodnutiu.
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Podľa ý 57 ods. J správneho poriadku správny orgán, ktorý napadnuté rozhodnutie
vydal, móže o odvolaní sám rozhodnút ak odvotaniu v plnom rozsahu vyhovie a ak s tým
ostatní účastníci konania súhlasia.

Po uplynutí stanovenej lehoty na vyjadrenie, okresný úrad v sídle kraja z hl‘adiska
dotknutých záujrnov ochrany prírody a krajiny pravdepodobne návrhom odvolatel‘ov
nevyhovie a predmetné napadnuté rozhodnutie spolu s príslušným administratívnym spisom
predloží podl‘a 57 ods. 2 správneho poriadku odvolaciemu orgánu ochrany prirody a krajiny
— Ministerstvu životného prostredia SR, odboru štátnej správy ochrany prírody, Nám. Ľ. Stúra
1, 812 35 Bratislava.
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PaedDr. Miroslav Benko, MBA
I vedúci odboru

Doručí sa

Upovedomenia o odvolaniach a výzva na vyj adrenie sa účastníkov konania sa doručia
účastníkom konania formou verejnej vyhlášky vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli
Okresného úradu Prešov a zároveň budú zverejnené na webovom sídle Okresného úradu
Prešov. Posledný deň vyvesenia je dňom doručenia.

Upovedomenie o odvolaniach a výzva na vyjadrenie sa účastníkov konania sa súčasne
zverejní na úradných labulíach dotknutých obci
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