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Oznámenie o oprave zrejmej chyby v písaní v rozhodnutí – rozhodnutie #. OU-ZV-OCDPK-2022/002796-003 zo
d#a 17.02.2022

Okresný úrad Zvolen, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií (#alej aj „cestný správny orgán“), ako
príslušný miestny orgán štátnej správy pod#a § 2 ods. 1 a § 3 ods. 2 písm. a) zákona #. 180/2013 Z. z. o organizácii
miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a orgán štátnej správy
pre pozemné komunikácie pod#a § 3 ods. 1 písm. c) zákona #. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný
zákon) v znení neskorších predpisov (#alej len „cestný zákon“) opravuje v súlade s ustanovením § 47 ods. 6 zákona
#. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (#alej len „správny poriadok“) zrejmú chybu v
písaní rozhodnutia vydaného pod #. OU-ZV-OCDPK-2022/002796-003 zo d#a 17.02.2022 nasledovne:

1. Vo výrokovej #asti písomného vyhotovenia rozhodnutia je uvedené:

„ …. odstráni# v ochrannom pásme cesty III. triedy #. 2568 v cca km 6,588 – 8,300 na parcele KNC #. 4889/1, v
k. ú. Cerovo stromy, ktoré sú nebezpe#ne nahnuté, majú porušenú kore#ovú sústavu a hrozí ich pád na teleso cesty
#ím je ohrozená bezpe#nos# cestnej premávky.“

Text výrokovej #asti písomného vyhotovenia rozhodnutia sa mení nasledovne:

„ …. odstráni# v ochrannom pásme cesty III. triedy #. 2568 v cca km 6,588 – 8,300 na parcele KNC #. 4998/1, v
k. ú. Cerovo stromy, ktoré sú nebezpe#ne nahnuté, majú porušenú kore#ovú sústavu a hrozí ich pád na teleso cesty
#ím je ohrozená bezpe#nos# cestnej premávky.“

2. Vo výrokovej #asti písomného vyhotovenia rozhodnutia v bode 4 je uvedené:

„Plnenie nevyhnutných opatrení realizova# len v ochrannom pásme cesty III. triedy #. 2568 v cca km 6,588 – 8,300
na parcele KNC #. 4889/1, v k. ú. Cerovo a oprávnenou osobou.“

Text výrokovej #asti písomného vyhotovenia rozhodnutia v bode 4 sa mení nasledovne:

„Plnenie nevyhnutných opatrení realizova# len v ochrannom pásme cesty III. triedy #. 2568 v cca km 6,588 – 8,300
na parcele KNC #. 4998/1, v k. ú. Cerovo a oprávnenou osobou.“
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Táto oprava zrejmej chyby v písaní je neoddelite#nou sú#as#ou rozhodnutia #. j. O OU-ZV-
OCDPK-2022/002796-003 zo d#a 17.02.2022, je potrebné priklada# ju k tomuto rozhodnutiu pri každom konaní,
ku ktorému je rozhodnutie vyžadované.

Toto oznámenie má pod#a §18 ods. 3 správneho poriadku povahu verejnej vyhlášky. V zmysle § 26 ods. 2 správneho
poriadku doru#enie verejnou vyhláškou sa vykoná tak, že sa písomnos# vyvesí po dobu 15 dní na úradnej tabuli
správneho orgánu a sú#asne iným spôsobom v mieste obvyklým. Posledný de# tejto lehoty je d#om doru#enia.

Okresný úrad Zvolen, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií žiada Obec Cerovo aby predmetnú verejnú
vyhlášku zverejnilo po dobu 15 dní na úradnej tabuli a sú#asne iným spôsobom v mieste obvyklým v zmysle § 26 ods.
2 správneho poriadku. Po uplynutí lehoty ur#enej na zverejnenie, žiadame túto vyhlášku zasla# spä# s vyzna#ením
dátumu jej vyvesenia/zverejnenia a zvesenia.

Oznámenie je umiestnené aj na webovej stránke Okresného úradu Zvolen http://www.minv.sk/?okresny-urad-
zvolen.
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