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Vec
Rozhodnutie o osobitnom obhospodarovaní lesa v katastrálnom území Oravská Lesná na Lesnom celku Paráč pod
č. OU-NO-PLO2-2021/003233-012 zo dňa 21.07.2021
– upovedomenie o postúpení odvolania na odvolacie konanie

Okresný úrad Námestovo, pozemkový a lesný odbor (ďalej len „OÚ Námestovo, PLO“) ako príslušný orgán štátnej
správy na úseku lesného hospodárstva podľa § 56 ods. 1 písm. c) a § 60 ods. 1 písm. r) zákona č. 326/2005 Z.
z. o lesoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o lesoch“) a § 2 ods. 3 zákona č. 180/2013 Z. z. o
organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade
s § 57 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, upovedomuje účastníkov
konania, že odvolanie „Vlastníkov lesných pozemkov v katastrálnom území Oravská Lesná Lesný celok Paráč“
zo dňa 28.07.2021, ktoré bolo doručené na tunajší úrad dňa 06.08.2021, voči rozhodnutiu OÚ Námestovo, PLO
pod č. OU-NO-PLO2-2021/003233-012 zo dňa 21.07.2021, ktorým OÚ Námestovo, PLO určil Lesy Slovenskej
republiky, štátny podnik, Odštepný závod Námestovo, IČO 36038351, Miestneho priemyslu 569, 029 01 Námestovo
za obhospodarovateľa lesa s povinnosťou zabezpečenia odborného hospodárenia v lesoch na lesných pozemkoch
v katastrálnom území Oravská Lesná na Lesnom celku Paráč, bolo spolu s kompletným administratívnym spisom
zaslané listom pod č. OU-NO-PLO2-2021/003233 zo dňa 31.08.2021 odvolaciemu orgánu- Okresnému úradu Žilina,
odboru opravných prostriedkov, Referátu lesného hospodárstva, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 40 Žilina.

Toto oznámenie bude vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli OÚ Námestovo, PLO, súčasne bude zverejnené aj
na webovom sídle tunajšieho úradu a zároveň sa zverejní na dočasnej úradnej tabuli OÚ Námestovo, PLO zriadenej
na úradnej tabuli obce Oravská Lesná. Okrem vyššie uvedeného sa toto oznámenie zverejní na centrálnej úradnej
elektronickej tabuli (CUET – www.cuet.slovensko.sk). Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Ing. Juraj Ligoš
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky
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Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Ulica Kollárova 543/8, 917 01 Trnava 1
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica 1


