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Vybavuje 

Ing. Balušíková, 032-74 08 624 

Trenčín 

20.12.2013 

Vec: Oznámenie o začatí správneho konania - rozšírenie žiadosti. 

Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a 
vybraných zložiek životného prostredia kraja oznamuje, že dňa 22.11.2013 začal správne konanie, 
ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny v zmysle §1 ods.l 
písm. b) a § 4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, konajúc vo veci žiadosti organizácie Hnutí DÚHA, 
místní skupina Olomouc, Dolní námestí 38, 779 00 Olomouc, IČO: 44936354, zastúpenej Jozefou 
Volfovou zo dňa 18.11.2013, žiadosť doručená na správny orgán dňa 22.11.2013. Dňa 16.12.2013 
žiadateľ rozšíril žiadosť a j o chránené územia v Žilinskom kraji , konkrétne časť CHKO 
Kysuce, CHKO Horná Orava a S-SV časť NP Malá Fatra vrátane maloplošných chránených 
území: NPR Veľká Rača, PP Vychylovské skálie, PR Čierna Lutiša, PR Javorinka, PR 
Zajačkova Lúka, PR Paráč, NPR Minčol, NPR veľký Javorník. 

Predmetom žiadosti je povolenie výnimky podľa § 67 písm. h) zákona č. 543/2002 Z.z. 
o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov(ďalej len „zákon") zo zákazu vjazdu 
a státia motorovým vozidlom podľa §13 ods.l písm. a) zákona území s druhým stupňom ochrany 
prírody a na pohyb mimo vyznačeného turistického alebo náučného chodníka podľa § 14 ods. 1 
písm. c) zákona, § 15 ods. 1 písm. a) zákona a §16 ods. 1 písm. a) zákona v území s tretím až 
piatym stupňom ochrany prírody a súhlas na výskum podľa § 56 zákona v súvislosti 
s neinvazívnym výskumom veľkých šeliem - vlka dravého a rysa ostrovida (fotomonitoring, 
identifikácia pobytových znakov, stopovanie, zber biologických vzoriek - trus, srsť pre potreby 
DNA analýz). 

Účastníci konania a dotknuté orgány štátnej správy môžu nahliadnuť do spisu na 
Obvodnom úrade životného prostredia Trenčín v pracovnej dobe ( po telefonickom dohovore ). 
Svoje námietky môžu uplatniť písomne, alebo do zápisnice. V prípade, že sa niekto z účastníkov 
konania nechá zastupovať, je potrebné, aby sa zástupca preukázal písomným splnomocnením. 

V zmysle § 82 ods. 7 zákona sa združenia s právnou subjektivitou môžu nahlásiť písomne 
alebo elektronicky do správneho konania do 7 dní od zverejnenia na internetovej stránke. 
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Podľa § 26 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov 
orgán ochrany prírody doručuje toto oznámenie verejnou vyhláškou, nakoľko účastníkov konania je 
nie všetci účastníci konania sú mu známi. Obec je povinná oznámenie vyvesiť na svojej úradnej 
tabuli najmenej po dobu 15 dní. Je potrebné, aby obec informovala písomne Okresný úrad 
Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek 

životného prostredia kraja o dátume vyvesenia a zvesenia návrhu. 

1) Hnutí DÚHA místní skupina Olomouc, Dolní námestí 38, 779 00 Olomouc 
2) CHKO Kysuce, U Tomali 1511, 022 01 Čadca 
3) CHKO Horná Orava 
4) NP Malá Fatra 

Dotknuté obce: Terchová. Horná Tižina, Lutiše, Belá, Dolná Nižná, Krasňany, Oščadnica, 
varín, Turčianske Kľačany, Sučany, Turany, Šútovo, Kraľovany, Istebné, Veličná, Zázrivá, 
Klokočov, Korňa, Turzovka, Vysoká nad Kysucou, Makov, Staškov, Veľké Rovné, 
Kolárovice, Petrovice, Štiavnik, Rabčice, Oravská Lesná, Novoť, Beňadovo, Olešná, 
Raková, Nová Bystrica, Radôstka, Stará Bystrica, Klubina, Zborov nad Bystricou, Krásno 
nad Kysucou 

Okresný úrad Trenčín 
Odbor starostlivosti o životné prostredie 
Oddelenie ochrany prírody a vybranych 

zložiek životného prostredia kraja 
Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín 

vedúci odboru 

Rozdeľovník: 


