Obec

Liptovská

Osada

Stavebný úrad - oddelenie stavebného poriadku a životného prostredia

V Liptovskej Osade dňa 17.08.2018

Císlo : V2-463/2018 ZP

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTIE
Obec Liptovská Osada ( ďalej len „orgán ochrany prírody" ) v zmysle § 89 ods. 1, písm.
a) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej
len „zákon o ochrane prírody") v súlade s ustanoveniami zákona č.71/1967 Zb. o správnom
konaní v znení neskorších predpisov na návrh účastníka konania, ktorým je
Poľnohospodárske družstvo so sídlo 034 73 Liptovská Osada, IČO 31624821 (ďalej len
.,žiadateľ·')

mení
Rozhodnutie orgánu ochrany prírody č. Vl-823/217/2018 ŽP zo dňa 02.02.2018 ,
právoplatné a vykonateľné dňom 08.03.2018 vo výrokovej časti nasledovne :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vzhľadom na veľkosť pôdnych celkov, špecifických prírodných a terénnych podmienok
je možné výrub uskutočniť odo dňa právoplatnosti tohto rozhodnutia do 31.12.2028 ;
Čistenie lúk a pasienkov od náletových krovín a drevín z dôvodu špecifických prírodných
a terénnych podmienok vykonať aj s pomocou ľahkej mechanizácie v termíne od 15. 09.
do 15. 04. bežného roka v závislosti od vhodných klimatických podmienok;
Výrub jednotlivo rastúceho mladého náletu stromov s priemerom kmeňa na pni do 10 cm
vykonávať ručne (krovinorez, motorová píla) počas celého roka, s ohľadom na prípadné
hniezdenie avifauny;
Výrub náletových drevín a krovín realizovať v rámci LPIS stanovených hraníc pôdnych
blokov, pôdne bloky nerozširovať;
Žiadateľ každoročne pred a po vykonaní výrubu oznámi túto skutočnosť Správe
NAP ANT, e-mail - jozef.janoviak@sopsr.sk;
Žiadateľ vyhotoví v spolupráci so Správou NAPANT mapové podklady v ktorých bude
zakreslený plánovaný výrub náletových drevín a krovín, mapové prílohy budú
neoddeliteľnou súčasťou spisu;
Na pôdnych celkoch budú ponechané stabilné solitérne ihličnaté dreviny s obvodom 11O
cm a viac a listnaté dreviny s obvodom 80 cm a viac /obvod kmeňa meraný vo výške 130
cm nad zemou/, dreviny s hniezdnymi dutinami, neodstraňovať;
Na pôdnom bloku ponechať minimálne 20 % krovitých porastov, ktoré rastú medzi
lesným porastom a lúkou;
Ponechať všetky skupinky krovín a drevín ktoré rastú na obnaženej pôde, v strmých
svahoch (hospodársky nevyužiteľných ako TIP), ktoré budú plnjť funkciu prirodzených
refúgií a hniezdísk pre živočíchy;
Nevyrubovať dreviny rastúce na prameniskách a v brehovom poraste potoka Korytnica 8
mod brehovej čiary, brehové porasty horských potokov 3 m od brehovej čiary;

