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Vec

Upovedomenie o za#atí konania, vo veci uznania Samostatnej bažantnice Hul a nariadenie vykonania miestnej
ohliadky
- doru#enie verejnou vyhláškou

Okresný úrad Nové Zámky, pozemkový a lesný odbor, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy na
úseku po#ovníctva v zmysle § 71 ods. 2 písm. c) zákona #. 274/2009 Z. z. o po#ovníctve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (#alej len zákon o po#ovníctve) na základe žiadosti vlastníkov
spolo#ného po#ovného revíru Žitava - Hul v zastúpení splnomocnencom Ing. Petrom Vojtekom, bytom Nová
443/78, 941 44 Hul, v po#ovnom revíri Žitava - Hul (#alej len žiadatelia) zo d#a 17.06.2021, po preskúmaní a
vykonaní analýzy predložených podkladov – žiadosti, preh#adu vlastníckych vz#ahov, notárskej zápisnice #. N
724/2021 NZ 17706/2021 NCR1s 18202/2021 zo zhromaždenia vlastníkov navrhovanej Samostatnej bažantnice
Hul, ktorá obsahuje uznesenie o súhlase vlastníkov po#ovných pozemkov s uznaním Samostatnej bažantnice Hul,
konaného d#a 16.06.2021 za#al konanie o uznaní tohto po#ovného revíru. Správny orgán v súlade s notárskou
zápisnicou N 724/2021 NZ 17706/2021 NCR1s 18202/2021 zo zhromaždenia vlastníkov po#ovných pozemkov
navrhovaného po#ovného revíru Samostatná bažantnica Hul:

I. v zmysle § 18 odsek 3 zákona #íslo 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov
u p o v e d o m u j e

ú#astníkov konania o za#atí konania vo veci uznania Samostatnej bažantnice Hul.
V súlade s § 23 odsek 1 zákona #íslo 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov Okresný úrad
Nové Zámky, pozemkový a lesný odbor týmto oznamuje ú#astníkom konania, že so súvisiacim spisovým materiálom
sa môžu oboznámi# na OU-NZ-PLO #íslo dverí 322, po#as stránkových hodín.

V zmysle § 33 odsek 1 zákona #. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších
predpisov OU-NZ-PLO týmto dáva ú#astníkom konania možnos# vyjadri# sa k spisovému materiálu, jeho
podkladom i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnú# jeho doplnenie. Vzh#adom k #alšiemu konaniu v
predmetnej veci Vás žiadame zasla# Vaše prípadné vyjadrenie, alebo doplnenie v termíne do 5 dní od doru#enia
tohto upovedomenia.

II. Správny orgán v zmysle § 7 ods. 8 zákona o po#ovníctve

naria#uje vykonanie miestnej ohliadky
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za ú#asti užívate#a po#ovného revíru a vlastníkov po#ovných pozemkov, z ktorých má by# bažantnica uznaná, ktorá
sa uskuto#ní d#a 13.07.2021 (t.j. utorok) o 09:00 hod. na Obecnom úrade Hul, Nám. Cyrila Minárika 435/16, 941
44 Hul.

Z vyššie uvedených skuto#ností je zrejmé, že nie všetci možní ú#astníci konania sú konajúcemu orgánu známi. Z
tohto dôvodu použije OU-NZ-PLO na doru#enie tejto písomnosti verejnú vyhlášku v zmysle § 26 odsek 1 zákona
#íslo 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, pri#om doru#enie sa vykoná v súlade s § 26
odsek 2 zákona #íslo 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov tak, že sa vyvesí po dobu 15 dní
na úradnej tabuli OU-NZ-PLO. Posledný de# tejto lehoty je d#om doru#enia. OU-NZ-PLO sú#asne zverejní túto
písomnos# aj iným spôsobom v mieste obvyklým a to v obci pod#a dotknutého katastrálneho územia.
Z týchto dôvodov OU-NZ-PLO žiada dotknuté obce, resp. obecné úrady o zverejnenie predmetnej písomnosti
spôsobom v mieste obvyklým a následne o zaslanie potvrdenia o zverejnení tohto oznámenia.

Rozde#ovník:
1. Ing. Peter Vojtek, bytom Nová 443/78, 941 44 Hul
2. Obec Radava, Obecný úrad, 941 47 Radava 444 – verejná vyhláška
3. Obec Ú#any nad Žitavou, Obecný úrad, Hlavná 51, 941 03 Ú#any nad Žitavou – verejná vyhláška
4. Obec Dolný Ohaj, Obecný úrad, Hlavná #. 109/130, 941 43 Dolný Ohaj – verejná vyhláška
5. Obec Hul, Obecný úrad, Nám. Cyrila Minárika, 435 435/16, 941 44 Hul – verejná vyhláška

___________________________________________________________________________
Vyplní Obec .................. a po uplynutí doby vyvesenia zašle na Okresný úrad Nové Zámky, pozemkový a lesný
odbor, Podzámska 25, 940 01 Nové Zámky
___________________________________________________________________________

Obec ................... potvrdzuje, že písomnos# – Upovedomenie o za#atí konania, vo veci uznania Samostatnej
bažantnice Hul a nariadenie vykonania miestnej ohliadky - doru#enie verejnou vyhláškou #íslo OU-NZ-
PLO-2021/013282-003 zo d#a 21.06.2021 bola zverejnená ako verejná vyhláška, pod#a § 26 zákona #íslo 71/1967
Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, spôsobom v mieste obvyklým a vyvesená na úradnej tabuli
k nahliadnutiu pre ú#astníkov konania, na dobu 15 dní. Pod#a ustanovení § 26 ods. 2 zákona #íslo 71/1967 Zb. o
správnom konaní v znení neskorších prepisov, posledný de# vyvesenia je d#om doru#enia.

Vyvesené od :......................... do:........................

V ..........................................., d#a .......................................

pe#iatka a podpis
___________________________________________________________________________
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JUDr. Ladislav #ernák

vedúci

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Rozde#ovník k #íslu OU-NZ-PLO-2021/013282-002

Peter Vojtek, Nová 443/78, 941 44 Hul
Obec Hul, Námestie Cyrila Minárika 435/16, 941 44 Hul
Obec Radava, Radava 444, 941 47 Radava
Obec Dolný Ohaj, Hlavná 109/130, 941 43 Dolný Ohaj
Obec Ú#any nad Žitavou, Hlavná 51, 941 03 Ú#any nad Žitavou


