
MESTSKÁ ČASŤ BRATISLA VA-NOVÉ MESTO
MIESTNY ÚRAD BRATISLA VA- NOVÉ MESTO

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

Číslo: Star- 1595/2010
V Bratislave dňa 26. 8. 2010

Oznámenie
o začatí správneho konania podľa § 47 ods. 3 a 5 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane

prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto, Junácka ul. 1, Bratislava na základe
Fytopatologického posudku drevín vypracovaného Ing. Andrejom Bielčíkom v apríli 2010
a na základe opakovaných žiadostí občanov zastúpených poslancom miestneho zastupiteľstva
Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto Mgr. Rudolfom Kusým oznamuje začatie správneho
konania v zmysle § 3 a 5 zákona Č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení
neskorších predpisov vo veci vydania súhlasu na výrub 8 ks pyramidálnych topoľov čiernych
rastúcich v areáli detského ihriska na Ľudovom námestí v Bratislave, parcela Č. 22840/2 v k.
Ú. Nové Mesto z dôvodu havarijného stavu drevín predstavujúceho bezprostredné ohrozenie
zdravia alebo života občanov a najmä detí hrajúcich sa na ihrisku. Pozemok, na ktorom
topole rastú, je Hlavným mestom SR Bratislavou zverený do správy Mestskej časti Bratislava
- Nové Mesto a je v zozname pozemkov, na ktorých má vykonávať údržbu zelene EKO -
podnik VPS.

V súvislosti s podaním zároveň mestská časť nariaďuje ústne konanie spojené
s miestnym zisťovaním za účelom identifikácie drevín určených na výrub a posúdenia
nutnosti ich výrubu na deň 9. septembra 2010 o 9.00 hod. (štvrtok) so zrazom účastníkov
konania pred vchodom do areálu detského ihriska na Ľudovom námestí v Bratislave.

Účastníci konania a zúčastnené osoby môžu nahliadnuť do podkladov pre rozhodnutie
na Miestnom úrade Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto na Junáckej ul. Č. 1 v Bratislave,
č. dverí 506, 5. poschodie a námietky a pripomienky môžu podať osobne na tunaj šom úrade,
písomne alebo ústne.

Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, jeho zástupca musí predložiť
písomnú plnú moc s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.

Ing. Richard Frimmel
starosta mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
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Oznámenie sa doručuje:
AJ Účastníkom konania:
l. Mestská časť Bratislava - Nové Mesto, sekretariát pána starostu, Tu (správca pozemku)
2. EKO - podnik VPS, Divízia údržby zelene, Halašova 20, 832 90 Bratislava 3 (správca

zelene

B/ a vedomie:
3. Mgr. Rudolf Kusý - poslanec miestneho zastupiteľstva, Vajnorská ul. č. 81, 831 03

Bratislava 3
4. Hlavné mesto SR Bratislava - Magistrát hl. m. SR Bratislavy, odd. mestskej zelene,

Primaciálne nám. Č. l, 814 99 Bratislava l
5. Mestský výbor Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny, Godrova 3/b, 811 06

Bratislava l (zúčastnená osoba)
7. Miestny úrad MČ Bratislava - Nové Mesto - pre zverejnenie na internete (www.banm.sk)

Co. : pán starosta, ÚPŽP - ala
Vybavuje: Mgr. Kmeťková tel. 49 253 221


