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Zámer vyhlásenia Chráneného areálu Stolica- sprievodný list

Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek
životného prostredia kraja (ďalej len „okresný úrad v sídle kraja“), ako príslušný orgán štátnej správy na úseku
ochrany prírody a krajiny, podľa § 4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 67 písm. p) zákona č. 543/2002 Z.
z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 543/2002 Z. z.“) a v súlade s § 50
zákona č. 543/2002 Z. z. začal proces vyhlásenia chráneného areálu Stolica.

V tejto súvislosti Vám v prílohe tohto listu zasielame nasledovné dokumenty:
1. Zoznam parciel, ktoré celé alebo časťou zasahujú do CHA Stolica podľa evidencie katastra nehnuteľností - registra
„C“ a registra „E“,
2. predmet ochrany CHA Stolica,
3. mapy s vyznačením CHA Stolica,
4. potvrdenie o informovaní verejnosti,
5. verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje Zámer vyhlásenia chráneného areálu Stolica.

Okresný úrad v sídle kraja týmto žiada dotknutú obec/mesto, aby v súlade s § 50 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.
z. informovala verejnosť o Zámere vyhlásenia chráneného areálu Stolica vyvesením verejnej vyhlášky na úradnej
tabuli obce/mesta najmenej po dobu 15 dní a umožnila nahliadnuť doň.

Písomné pripomienky k Zámeru vyhlásenia chráneného areálu Stolica je možné v zákonnej lehote zaslať na Okresný
úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, Komenského 52, 041 26 Košice.

Zároveň žiadame dotknutú obec/mesto o zaslanie potvrdenia o informovaní verejnosti (v prílohe) o Zámere
vyhlásenia chráneného areálu Stolica vyvesením verejnej vyhlášky na úradnej tabuli obce/mesta po dobu 15 dní.

Toto oznámenie, ako aj Program ochrany CHA Stolica, zoznam parciel, ktoré celé alebo časťou zasahujú do CHA
Stolica podľa evidencie katastra nehnuteľností - registra „C“ a registra „E“, predmet ochrany CHA Stolica a mapy s
vyznačením CHA Stolica, sú zverejnené na webovej stránke Okresného úradu Košice, odboru starostlivosti o životné
prostredie, v časti úradná tabuľa:
https://www.minv.sk/?okresne-urady-klientske-centra&urad=65&odbor=10&sekcia=uradna-tabula#popis
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Prílohy:
1. Zoznam parciel, ktoré celé alebo časťou zasahujú do CHA Stolica podľa evidencie katastra nehnuteľností -
registra „C“ a registra „E“
2. Predmet ochrany CHA Stolica
3. Mapy s vyznačením CHA Stolica
4. Potvrdenie o informovaní verejnosti
5. Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje Zámer vyhlásenia chráneného areálu Stolica

Na vedomie
Ministerstvo životného prostredia SR, Námestie Ľudovíta Štúra 35/1, 812 35 Bratislava
Správa Národného parku Slovenský kras v Brzotíne, Hámosiho 188, 049 51 Brzotín
Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej, Janka Kráľa 885/12, 050 01 Revúca 1
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Tajovského 28B, 974 01 Banská Bystrica 1

RNDr. Darina Barabasová
vedúca oddelenia

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky
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Mesto Revúca, Námestie slobody 13/17, 050 01 Revúca 1
Obec Čierna Lehota, Čierna Lehota 68, 049 36 Čierna Lehota
Obec Chyžné, Chyžné, 049 18 Chyžné
Obec Mokrá Lúka, Mokrá Lúka 2, 050 01 Mokrá Lúka
Obec Muránska Zdychava, Muránska Zdychava 83, 050 01 Muránska Zdychava
Obec Rejdová, Rejdová 47, 049 26 Rejdová
Obec Telgárt, Telgárt 70, Telgárt


