OKRESNÝ ÚRAD NITRA
POZEMKovÝ

A LESNÝ ODBOR

Štefánikova trieda 69,94901

Nitra
V Nitre 30.04.2019

Č.j.: OU-NR-PLO-2019/025371

Vec:
Povolenie výnimky zo zákona o lesoch - rozkladanie ohňa na lesných pozemkoch v k.ú. Nitrianske
Hrnčiarovce - PS Zoborský vrch
Okresný úrad Nitra, Pozemkový a lesný odbor (d'alej OÚNR, PLO), ktorý je miestne a vecne
príslušným orgánom štátnej správy lesného hospodárstva a poľovníctva v zmysle § 56, ods. 1, písm. c)
zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v platnom znení (ďalej len zákon) podľa § 31 ods. 6 zákona vydáva
Rozhodnutie,
1. ktorým povol'uje výnimku z § 31, ods. 1, písm b) a g) zákona - rušit' ticho a pokoj, zakladať alebo
udržiav at' otvorený oheň na lesných pozemkoch na miestach na to vyhradených (stále ohniská)
v rámci akcie - "spoločná opekačka" v lokalite Zobor na parcelách č. 1482/4 a 1483 v k.ú.
Nitrianske Hrnčiarovce.
2. Výnimka platí v termíne 1. mája 2019 a 8. mája 2019.
3. Toto povolenie je vydané pod podmienkou, že:
-budú rešpektované usmernenia členov lesnej stráže, v okolitých lesných pozemkoch a porastoch
sa nebudú vykonávať činnosti v lesoch zakázané podl'a § 31 zákona Č. 326/2005 Z. z. o lesoch,
-za prípadne vzniknuté škody na lesných pozemkoch a porastoch, ako i za zabezpečenie ochrany
osôb a majetku zodpovedá žiadateľ,
-budú dodržiavané protipožiarne opatrenia.
Odôvodnenie
OÚNR, PLO dostal 26.04.2019 žiadosť od PS Zoborský vrch, Jelenecká 86, 951 O 1 Nitrianske
Hrnčiarovce o vydanie povolenia na rozkladanie ohňa na lesných pozemkoch, ku ktorej priložili súhlas
vlastníka lesných pozemkov (Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Nitra, Námestie Jána Pavla II. 7, 950 50
Nitra).
Poučenie
Voči tomuto rozhodnutiu možno podať podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
v platnom znení odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na OÚNR, PLO. Toto rozhodnutie nie je
preskúmateľné súdom podľa zákona č. 99/1963 Zb. občianskeho súdneho poriadku v platnom znení, pokiaľ
nebol vyčerpaný riadny opravný prostriedok. PodEa~§- 1 ods. 7 zákona nemá odvolanie proti rozhodnutiu
odkladný účinok.
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Doručuje sa:
1. PS Zoborský vrch, Jelenecká 86,951 01 Nitrianske Hrnčiarovce
2. Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Nitra, Námestie Jána Pavla II. 7,95050
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