
MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO
MIESTNY ÚRAD BRATISLAV A- NOVÉ MESTO

Junácka č. 1, 831 91 Bratislava
oddelenie životného prostredia a územného plánovania

aša značka: ŽPaÚP - 1619/2013/ AKM V Bratislave dňa 26. ll. 2013

Vec: Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto ako príslušný orgán ochrany prírody v súlade
s § 82 ods. 7 zákona Č. 543/2002 z. z.. o ochrane prírody a krajiny (ďalej len .zákona)
a 'podľa § 18 ods. 3 zákona Č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov
týmto

oznamuje

začatie správneho konania podľa § 47 ods. 3 a 4 zákona na základe žiadosti spoločnosti
ŠTÚDIO KOLIBA, a. s., Brečtanová ul. Č. l, Bratislava, v zastúpení spoločnosťou MADING
s. r. o., Drieňová ul. l H/16940, Bratislava, zo dňa 22. ll. 2013 vo veci vydania súhlasu na
výrub 146 ks stromov a 28 m2 kríkových porastov, druhov podľa dendrologického prieskumu,
rastúcich v bývalom areáli filmových štúdií na Brečtanovej ul., na pozemkoch parcely
registra "C" KN Č. 19243/2,-/5, -/6, -/10, -/11, -/29, -/30, -/39, -/46, -/47, -/48, -/49, -/52, -/59,
-/64, -/65, 19243/68 v kat. ú. Vinohrady z dôvodu pripravovanej realizácie stavby: Areál
Koliba, bytové domy, Brečtanová ul., Bratislava.

V súlade s § 82 ods. 3 zákona v platnom znení žiadame písomne alebo elektronicky
na adresu zp@banll1.sk alebo up@banll1.sk oznámiť svoju účasť v tomto správnom konaní do
siedmych dní od tohto oznámenia.

Prílohy:
o žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín zo dňa 22. 11 2013
o situačná mapa dotknutého územia so zakreslenými drevinami určenými na

výrub

Ing. Ľudovít K o l l á r i k
prednosta
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Vec: Areál KOLIBA, bytové domy, Brečtanova ul., Bratislava,
Žiadost' o vydanie rozhodnutia o výrube drevín

V zastúpení spoločnosti ŠTÚDIO KOLIBA a.s., Brečtanová 1, 833 14 Bratislava,
navrhovatel'a umiestnenia stavby "Areál KOLIBA, bytové domy, Brečtanová ul., Bratislava",
ktorej umiestnenie sa navrhuje na stavebných pozemkoch parc. číslo 19243/2, -/5, -/6, -/10, -
/11, -/29, -/30, -/39, -/46, -/47, -/48, -/49, -/52, -/59, -/64, -/65 19243/68 v katastrálnom území
Vinohrady, Vás žiadame o vydanie súhlasu na výrub drevín v zmysle priloženého
dendrologického prieskumu vypracovaného Mgr. Tomášom Šemberom - EKOJET s.r.o.
v termíne 07/2013.

Rozsah drevín určených na výrub je stanovený v predkladanom dendrologickom prieskume.
Jedná sa o výrub 146 ks stromov a 28 m2 krovitých porastov. Zoznam drevín určených na
výrub sa nachádza v tabul'ke Č. 1 priloženého dendrologického prieskumu.

Názov stavby:
Navrhovatel' :

K našej žiadosti Vám uvádzame nasledovné údaje:
Areál KOLIBA, bytové domy, Brečtanová ul., Bratislava
ŠTÚDIO KOLIBA, a.s., Brečtanová 1, 833 14 Bratislava
zastúpený spoločnosťou MADING s.r.o., Drieňová 1H/16940, 821
01 Bratislava na základe splnomocnenia zo dňa 12.12.2012
Mesto Bratislava, Mestská časť Nové Mesto, katastrálne územie
Vinohrady, v bývalom areáli FA KOLIBA,

trvalý záber stavby - hlavné stavebné objekty:
parc. číslo 19243/2,-/5, -/6, -/10, -/11, -/29, -/30, -/39, -/46, -/47, -/48,
-/49, -/52, -/59, -/64, -/65, a 19243/68 kat. územie Vinohrady vo
vlastníctve navrhovatel'a, Č. LV 1197

prípojky a prekládky IS - dočasný záber stavby mimo pozemkov
trvalého záberu

parc. číslo 19239/1 (Brečtanová ul.), 19240/8, 19243/40 - LV
nezaložený
parc. číslo 21663/2 - vo vlastníctve HI. m. SR Bratislavy, Č. LV 3495

majetkovoprávne neusporiadaný
šujan_stassel s.r.o., Karloveské rameno 6,841 04 Bratislava
Ing. arch. Juraj Šujan - autorizovaný architekt
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto, oddelenie územného
konania a stavebného poriadku - stavebný úrad

K našej žiadosti Vám prikladáme:
Predložená PD : Dendrologický prieskum, EKOJET s.r.o., 07/2013

LV 1197, kópia z KM
Záväzné stanovisko Hlavného mesta SR Bratislavy Č. MAGS ORM

Miesto stavby:

Stavebné pozemky:

Generálny projektant:
Zodpovedný projektant:
Povoľujúci orgán:

Adresa pre poštový styk: Drieňová 1 H/16940,821 01 Bratislava
tel. 02155645156,02155645157, fax: 02155645158, e- mail: madinq@madinq.sk, www.madinq.sk,

IČO: 35 938 226, It DPH: SK2022011288, Tatra banka, a.s., čísla účtu: 2621735121/1100



S úctivým pozdravom

39748/13 - 20260 zo dňa 20.06.2013
Splnomocnenie na zastupovanie stavebníka

Vaše rozhodnutie slúži ako podklad k návrhu na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení
hore uvedenej stavby miestne príslušným stavebným úradom.

Za pochopenie a skoré vybavenie našej žiadosti Vám vopred ďakujeme.

Príl.: dľa textu

Co: ŠTÚDIO KOLIBA a.s., Brečtanová 1,833 14 Bratislava, Ing. Martina Kopsová - PM
ala

Adresa pre poštový styk: Drieňová 1H/16940,821 01 Bratislava
tel. 0215564 5156, 02155645157, fax: 0215564 5158, e- mail: madinQ@madinq.sk, www.madinq.sk

IČO: 35 938 226, IČ DPH: SK2022011288, Tatra banka, a.s .. čísla účtu: 2621735121/1100
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