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VEREJNÁ VYHLASKA 

Oznámenie o zámere zrušiť Chránený strom Lipa malolistá na starom cintoríne v obci 
Krasňany 

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie ako orgán štátnej správy 
ochrany prírody a krajiny príslušný podľa § 64 ods.l písm. d), § 68 písm. v) zákona č.543/2002 Z.z. 
o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon") a podľa § 7 ods. 2 zák. 
č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov, Vám ako dotknutej obci, vlastníkovi (správcovi, nájomcovi) dotknutých pozemkov podľa 
§ 53 ods.l zákona oznamuje zámer zrušiť ochranu Chráneného stromu Lipa malolistá na starom 
cintoríne Krasňany z dôvodu vyrúbania predmetnej dreviny. 

Chránený strom bol vyhlásený nariadením Okresného národného výboru v Žiline zo dňa 22. 
apríla 1982 uznesením č. 4/1982 o vyhlásení chráneného prírodného výtvoru. Od 17.12.1996 bola 
zmenená uvedená kategória na „chránený strom" (§ 68 ods.9 zákona NR SR č. 287/1994 Z.z. 
o ochrane prírody a krajiny). 

Chránený strom lipa malolistá (Tilia cordata, Mill.) bola vyhlásená z dôvodu estetickej, 
biologickej a zdravotne - hygienickej funkcie na území starého cintoríne v obci Krasňany. 

Predmetná drevina bola napadnutá drevokaznou hubou, ktorej plodnica sa nachádzala už vo 
výške 5-6 metrov. Dôsledkom výskytu drevokaznej huby v takomto rozsahu bolo značné oslabenie 
pletív, a teda aj značne znížená odolnosť jednotlivých vetiev rozkonárenia voči vetru. Takisto sa na 



drevine nachádzala dutina na kmeni vo výške 3 m nad zemou, v minulosti prekrytá šindlom. 
V decembri 2013 došlo vplyvom silného vetra k zlomu jednej z troch vetiev hlavného rozkonárenia. 

Z uvedeného dôvodu Správa NP Malá Fatra súhlasí so zrušením ochrany Chráneného stromu 
lipa v Krasňanoch, list č. NPMF/182/14/2 zo dňa 28.2.2014. 

Chránený strom rastie na parcele č. KN-C 596 v k.ú. Krasňany, podľa katastra nehnuteľnosti 
list vlastníctva k danej nehnuteľnosti nie je založený (stav k 05.11.2015). Parcela č. KN-E 596 je 
v katastri nehnuteľnosti evidovaná pod č. 1 a je vo vlastníctve Obce Krasňany. 

Prehľad základných údajov, aktuálny stavu KN, vyhlasovací predpis a fotodokumentácia sú 
súčasťou tohto zámeru. 

Podľa § 50 ods. (4) zákona obec je povinná do 15 dní od doručenia oznámenia zámeru 
informovať o ňom verejnosť vo svojom územnom obvode a umožniť nahliadnuť doň na obvyklom 
mieste, najmä na úradnej tabuli, najmenej po dobu 15 dní. (obec zašle potvrdenú vyhlášku 
o vyvesení a zvesení na OÚ). 

Podľa § 50 ods. (5) vlastník, správca a nájomca dotknutého pozemku, obec a dotknutý orgán 
štátnej správy má právo najneskôr do 30 dní od doručenia oznámenia zámeru alebo jeho verejného 
oznámenia podať k nemu písomné pripomienky orgánu ochrany prírody. 

Podľa § 50 ods. 4 zákona, orgán ochrany prírody je povinný najneskôr do 30 dní pripomienky 
prerokovať s tým, kto ich podal. 

Prílohy: 1 .Vyhlasovací predpis 
2. Aktuálny stav KN 
3. Fotodokumentácia 

Doručuje sa: 

l.Obec Krasňany, Obecný úrad Krasňany 22, 013 03 
2. Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánske námestie 19, 010 01 Žilina 
3. Žilinský samosprávny kraj, Ul. Komenského 48, 011 09 Žilina 
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5. Správa NP Malá Fatra, Hrnčiarska ul. 197, 013 03 Varín 
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